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Leto XVII

Javni razpisi
Ob-25058/07
Dopolnitev
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05
in 126/06) in Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06 in 66/07), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
v nadaljevanju: PPIPRS), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in
14/07-ZSPDPO), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04),
Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
(Uradni list RS, št. 132/06 in 23/07), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
(Uradni list RS, št. 41/07), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja dopolnitev javnega
razpisa za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR – Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva
– Turistična infrastruktura, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 51/07.
V točki »13. Datumi odpiranja vlog« se
doda novi rok za odpiranje vlog v letu 2007,
in sicer 10. 10. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 30304-2-42/7
Ob-24880/07
Popravek
Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez, Celovška 25, Ljubljana, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana in Fundacija
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 51, Ljubljana,
objavljajo popravek razpisa za pridobitev in
podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za
šolsko/študijsko leto 2007/2008.
Spremembe razpisa se nanašajo na odsek I. v točki 2c in pri zahtevani dokumentaciji ter na odsek II. pri zahtevani dokumentaciji kot sledi spodaj.
I. Pridobitev pravice do štipendije
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti
športnik oziroma športnica (v nadaljevanju:
športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve
merili:
1. ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih

športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja
OKS,
2. je v obdobju od 1. 9. 2006 do 31. 8.
2007 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih
športnih rezultatov v disciplinah rednega
programa olimpijskih iger:
a) osvojil eno od medalj na:
– Olimpijskih igrah,
– svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov,
– olimpijskem festivalu evropske mladine,
b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega
športnika svetovnega razreda,
c) osvojil 4.–8. mesto na olimpijskih
igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu
mladincev, mlajših članov in članov ter olimpijskem festivalu evropske mladine v individualnih športnih disciplinah, ki so v tekočem
letu razvrščene v 1. razred športnih panog
po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni pri Ministrstvu za šolstvo in šport, in
sicer: atletika, športna gimnastika, jadranje,
judo, kajak-kanu na divjih vodah, cestno
kolesarstvo, lokostrelstvo, plavanje, alpsko
smučanje, biatlon, deskanje na snegu, smučarski skoki tek na smučeh in veslanje; kot
individualne športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet
ali ekip.
Zahtevana dokumentacija
“Vlogi za pridobitev pravice do štipendije
za športnike in športnice za šolsko/študijsko
leto 2007/2008” morajo kandidati priložiti:
– priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja,
ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga
(originala).
II. Podaljšanje pravice do štipendije
Zahtevana dokumentacija
Športniki, ki imajo pravico do podaljšanja štipendije, morajo poslati “Vlogo za
podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto
2007/2008”.
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli
športni rezultat skladno z 2. točko meril za
pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za pridobitev pravice do štipendije.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez,
Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport,
Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Ob-24941/07
Popravek
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za
gospodarstvo, objavlja popravek Javnega
razpisa za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Mestne občine
Nova Gorica za leto 2007, ki je bil dne 27. 7.
2007 (v nadaljevanju: razpis) objavljen v
Uradnem listu RS, št. 67/07:
Spremeni se 5. vrstica 1. odstavka 3.
točke razpisa, in sicer tako, da se na novo
glasi:
»točke 11.C: 16.000 EUR.«
V točki 12.2.C se za 1. odstavkom (tabela) doda nov, 2. odstavek, ki se glasi:
»Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi meril iz zgornje tabele in bodo razvrščeni po
vrstnem redu na podlagi tako prejetih točk.
Sredstva se bodo dodelila prijaviteljem na
podlagi doseženega vrstnega reda, pri čemer se prične z najbolje ocenjenim prijaviteljem. V primeru enakega števila točk imajo
prednost prijavitelji, ki so v vlogi navedli nižji
delež sofinanciranja MONG. Sredstva za
ukrepe iz točke 11. C razpisa se bodo dodeljevala do njihove porabe.«.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 316-73/2007
Ob-24958/07
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 126/06) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), 65.
in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
– EZ-UPB2), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06, 66/07)
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
projektov na področju učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: MOP).
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje mednarodnih projektov, ki
se izvajajo v okviru programa »Inteligentna
energija – Evropa«. Projekti, ki se v celoti ali
v pretežni meri nanašajo na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
niso predmet sofinanciranja.
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III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki kot članice mednarodnega konzorcija
izvajajo projekt, za katerega so v okviru razpisa za predloge projektov sklenile pogodbo
z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta (upravičenci do prijave), s pričetkom
izvajanja projekta od 1. 1. 2006 dalje, ki do
datuma objave razpisa še niso zaključeni
(upravičeni projekti). Če je vsebina projekta
ustanovitev lokalne energetske agencije, se
kot upravičen projekt šteje projekt s pričetkom izvajanja projekta od 1. 1. 2005 dalje.
IV. Merila za izbor
Pri izboru projektov za sofinanciranje
bodo upoštevana naslednja merila:
– ustreznost projekta glede na programske usmeritve MOP,
– kakovost programa del,
– reference vlagatelja.
V. Okvirna višina sredstev razpisa: za
sofinanciranje mednarodnih projektov v
okviru tega razpisa so na proračunski postavki 5540 v letu 2007 predvidena sredstva v višini do 201.000 EUR, v letu 2008
pa do 87.000 EUR. Sredstva se dodeljujejo
za sofinanciranje izvajanja projektov v letu
2007. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 5. 2008.
VI. Dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje projektov
bodo dodeljena projektom, ki bodo pri ocenjevanju dosegli vsaj 65 točk, in sicer v višini
do zneska zaprošenih sredstev, vendar ne
več kot 40% vrednosti projekta v letu 2007.
Pri projektih za ustanovitev lokalne energetske agencije znesek sofinanciranja znaša
15.000 EUR.
Pri določitvi izhodiščne višine sofinanciranja s strani MOP bodo upoštevana tudi
morebitna sredstva drugih sofinancerjev, kotizacija za prireditve in druga sredstva sofinanciranja. V primeru, da razpoložljiva proračunska sredstva ne bodo zadostovala, bo
odobreno sofinanciranje projektov v vrstnem
redu glede na višino doseženih točk.
VII. Obvezna oblika in vsebina vloge:
oblika in vsebina vloge sta skupaj z opisom
predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi
merili za dodelitev sofinanciranja navedeni
v razpisni dokumentaciji.
VIII. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je
treba dostaviti v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
označeno z natančno oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE
in OVE«. V levem zgornjem kotu morata biti
navedena ime in točen naslov vlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo
vloge, ki bodo prispele najkasneje 28. 9.
2007 do 15. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8.
do 15. ure na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije na lokaciji Dimičeva 12, Ljubljana.
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Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletni strani MOP na naslovu http//www.
aure.si in na http//www.mop.gov.si.
X. Informacije o razpisu: vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo
vsak delavnik med 9. in 11. uro do konca
roka za predložitev vlog na tel. 01/300-69-90
(mag. Boris Selan ali mag. Hinko Šolinc)
oziroma po E-pošti boris.selan@gov.si ali
hinko.solinc@gov.si.
XI. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 1. 10. 2007 ob 14. uri v prostorih MOP
na lokaciji Dimičeva 12. Odpiranje vlog ne
bo javno.
XII. Izid razpisa:
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne,
bodo v roku 8 dni od odpiranja pozvani k
dopolnitvi vlog.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva
odpiranja vlog.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 6710-73/2007
Ob-24970/07
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja,
na podlagi 4. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev
v športu (Uradni list RS, št. 35/00) in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za
leto 2007, sprejetega na Vladi Republike
Slovenije dne 1. 2. 2007
javni razpis
za sofinanciranje pripravništva
strokovnih delavcev v športu
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce
v športu, ki bodo pripravništvo opravljali
v športnih društvih, nacionalnih panožnih
športnih zvezah, zvezah športnih društev,
Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih,
gospodarskih družbah, pri zasebnikih in
drugih organizacijah, registriranih za opraMerilo

vljanje dejavnosti v športu, in ustanovah, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci
letnega programa športa).
Ministrstvo razpisuje in bo sofinanciralo,
v skladu s pogoji in merili iz tega razpisa,
plače največ desetim pripravnikom, v okvirno ocenjeni skupni vrednosti 100.000,00
EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 5619 – Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 –
Transferji neprofitnim organizacijam.
Pogoji prijave
Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate, ki
imajo visokošolsko izobrazbo športne smeri. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajalce letnega programa športa, ki bodo zaposlovali pripravnike, ki se bodo usposabljali za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
v športnih panogah oziroma disciplinah
rednega programa olimpijskih iger. Izbere se lahko samo tiste izvajalce letnega
programa športa, ki so podali izjavo, da
bodo predlaganega kandidata za pripravnika, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu, zaposlili za poln delovni čas za
čas pripravništva, in sicer za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela na področju
športa. Takoj po končanem pripravništvu
in uspešno opravljenem strokovnem izpitu
so izbrani izvajalci letnega programa športa dolžni zaposliti strokovnega delavca v
športu za poln delovni čas oziroma z njim
skleniti ustrezno pogodbo o delu, še najmanj za obdobje enega leta. Nacionalna
panožna športna zveza mora podati tudi
svoje pozitivno mnenje o izvajalcu letnega
programa športa in trenerju.
Vloge, ki ne izpolnjuje vseh navedenih
pogojev, se ne ocenjuje in se jih zavrne.
Merila za izbor
Posamezne vloge se ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:

Opis

Razred športne pa- Športne panoge v I. razredu
noge
Športne panoge v II. razredu
Športne panoge v III. razredu
Športne panoge v IV. razredu
Deficitarnost

Skupno število sofinanciranih štipendistov, pripravnikov in
trenerjev v programih panožnih športnih šolah, v panogi.
Maksimalno število točk 20 prejme vloga v tisti panogi, v
kateri ministrstvo ne sofinancira nobenega strokovnega
delavca. Za vsakega sofinanciranega strokovnega delavca
v panogi pa prejme vloga po eno točko manj.

Število
točk
20
15
10
5

0-20

Izkušnje

Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik in ima izkušnje kot trener
Predlagan pripravnik je kategoriziran športnik
Predlagan pripravnik ima izkušnje kot trener

20
10
10

Smer študija

Športno treniranje
Ostale smeri

20
10

Študijski uspeh

Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 9,0 do 10
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 8,49 do
8,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,99 do
8,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 7,49 do
7,99
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov nad 6,99 do
7,49
Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov od 6,0 do 6,99

30

Športno treniranje

10

Štipendija

25
20
15
10
5
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Podlaga za ocenjevanje:
Razred športne panoge: veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za tekoče
leto. S podatki razpolaga ministrstvo.
Deficitarnost: upošteva se štipendiste,
pripravnike in trenerje v programih panožnih
športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo.
Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi
svojih evidenc.
Izkušnje: podatke o kategorizaciji predlaganega pripravnika poda izvajalec letnega
programa športa v prijavi na javni razpis, ki
jih ministrstvo preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite
Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kateregakoli razreda predlaganega pripravnika,
najmanj eno leto, v obdobju petih let pred
prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje
predlaganega kandidata za pripravnika se
ugotavlja na podlagi potrdila pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem
trenerskem delu predlaganega kandidata za
pripravnika. Potrebna dokazila mora predložiti izvajalec letnega programa športa ob
prijavi na javni razpis.
Smer študija in študijski uspeh: potrdilo
o opravljenih izpitih fakultete, ki ga predloži
izvajalec letnega programa športa.
Štipendija: podatke ugotavlja in ocenjuje
ministrstvo na podlagi svojih evidenc.
Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje
na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je
seštevek pripadajočih točk po vseh merilih.
Izbere se izvajalce letnega programa športa, katerih vloge so bile ocenjene z višjim
številom točk. Izbere se lahko največ dva
pripravnika iz posamezne športne panoge.
Višina sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo bruto plačo
pripravnikov ter prispevke delodajalca. Višina sofinanciranja znaša 80% plače, izračunane v skladu z 48. členom Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Uradni
list RS, št. 6/07 z dne 23. 1. 2007).
Postopek prijave
Izvajalci letnega programa športa se prijavijo na obrazcu – Prijavnica na javni razpis
pripravništva strokovnih delavcev v športu.
Obrazec lahko izvajalci letnega programa
dobijo na spletnih straneh Ministrstva za
šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali
na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana, vsak
delavnik med 8. in 15. uro.
Poleg izpolnjene prijavnica je potrebno
prijavi priložiti še naslednja dokazila:
1. potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze o dosedanjem trenerskem
delu kandidata za pripravnika in pozitivno
mnenje o izvajalcu letnega programa in kandidatu za pripravnika.
Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprtih
ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane
ministrstvu po pošti, najkasneje zadnji dan
roka za prijavo, oziroma dostavljene neposredno na naslov ministrstva Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, vložišče 1. nadstropje. Na
ovojnici mora biti razviden:
– polni naslov izvajalca letnega programa športa in ministrstva,
– pripis »javni razpis - pripravništvo v
športu – ne odpiraj«.
Nepravočasne in neustrezno opremljene
vloge se s sklepom zavrže.

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa
pripravništva strokovnih delavcev v športu
lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in
šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38,
tel. 01/478-42-49.
Rok prijave: petek, 5. 10. 2007.
Predviden pričetek dela in sofinanciranja
je 1. 11. 2007 in traja 12 mesecev, oziroma
kot je določeno v 3. členu Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev športu (Uradni list RS, št. 35/00).
Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo
opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku
prijave. Izvajalci letnega programa športa
bodo o izbiri pripravniških mest obveščeni s
sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka
roka prijave. Izbrani izvajalci letnega programa bodo morali predložiti pogodbo o zaposlitvi pripravnika za čas pripravništva za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
na področju športa.
Na podlagi sklepa o izbiri pripravniških
mest in pogodbe o zaposlitvi pripravnika
bodo sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranja pripravništvu, ki bodo urejale medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in pripravnikom.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 007-55/2007/3
Ob-24851/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), Parmova 53, Ljubljana, objavlja
na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG,
62/04-odl.US in 93/05-ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje
javne veterinarske službe cepljenja lisic
na območju Republike Slovenije
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Parmova 53, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesije za izvajanje veterinarske dejavnosti cepljenja lisic proti steklini na območju
Republike Slovenije v jesenskem in spomladanskem času, v skladu s programom
VURS. Program VURS je objavljen na spletnih straneh VURS: http://www.vurs.gov.si in
dosegljiv na glavnem uradu VURS.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se dodeli za obdobje šestih let in začne
veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. Odločba o
izbiri bo izdana v roku 8 dni po odpiranju
vlog, o čemer bodo kandidati pisno obveščeni.
4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe oziroma njihove
podružnice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje
iz Pravilnika o pogojih, ki jih mora za pridobitev koncesije izpolnjevati: izvajalec cepljenja
lisic (Uradni list RS, št. 80/07):
a) da je registrirana v skladu s predpisi,
ki urejajo gospodarske družbe,
b) da je registrirana za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili, ki se uporabljajo v
veterinarski medicini,
c) da zoper njo ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
ali drug postopek omejitve ali prenehanja
dejavnosti,
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d) da nima blokad poslovnih računov v
zadnjih šestih mesecih,
e) da sam ali s podizvajalci izpolnjuje pogoje za opravljanje letov za potrebe cepljenja lisic oziroma ima spričevalo letalskega
prevoznika s potrjeno dejavnostjo cepljenja
lisic iz zraka Uprave RS za civilno letalstvo
oziroma drugega pristojnega organa za civilno letalstvo v Evropski uniji,
f) da ima zagotovljen urejen prostor za
skladiščenje vab v skladu z navodili pro
izvajalca, ki mora biti zaščiten pred vstopom
nepooblaščenih oseb, insekti in glodalci,
g) da ima zagotovljeno primerno računalniško podporo s sistemom GPS odmetavanja in kontrole polaganja vab v povezavi z
geografskim informacijskim sistemom (GIS),
ki omogoča podrobnejšo analizo polaganja
vab. Računalniška podpora mora omogočati:
– pripravo podatkov za uporabo in vodenje posadke v letalu, določanje območij
cepljenja, gostote disperzije vab, povezavo z digitalnim modelom reliefa Republike
Slovenije;
– operativno uporabo programa v letalu,
kar zajema: prikaz že obdelanih in še neobdelanih območij, vodenje pilota po določenih podatkih, eliminiranje vetra po smeri in
jakosti, prikaz trenutne in povprečne gostote
odvrženih vab, pozicijo letala v prostoru s
pomočjo satelitske navigacije;
– beleženje vsake odvržene vabe in vseh
parametrov leta, (smer, hitrost, višina, pozicija, čas, status navigacijskih satelitov);
– obdelavo podatkov, ki omogoča simulacijo leta, s prikazom vseh parametrov leta
in odvrženih vab, pregledovanje podatkov,
prikaz obdelanih območij, barvni prikaz gostote odmeta vab in izpis poročil;
– sprotno izračunavanje potrebnih količin
odvrženih vab glede na hitrost letala, hitrost
vetra in konfiguracijo terena,
h) da ima zaposlenega najmanj enega
veterinarja, ki vodi in organizira polaganje
vab, pripravi načrt izvajanja posamezne akcije, ki ga posreduje VURS, spremlja nabavo, skladiščenje in izdajanje vab in pripravlja
poročila o izvajanju akcij, zaključna poročila
in analize opravljenega dela,
i) da ima dovolj zaposlenih oseb ali preko
pogodbe o delu zagotovljenih kadrov, glede
katerih v načrtu polaganja vab izkaže, da
bodo naročilo izvedli v zahtevanem roku v
skladu s programom VURS, ki je dosegljiv
na spletnih straneh VURS (kontaktna oseba: mag. Jedrt Maurer-Wernig),
j) da ima na zalogi oziroma zagotovljeno dobavo najmanj 50.000 vab za nujne
primere,
k) da ima zagotovljeno zavarovanje za
primer nastale škode v zvezi z izvajanjem
dejavnosti javne službe.
5. Prijavitelj mora predložiti naslednja
dokazila:
a) izpisek iz sodnega registra,
b) dovoljenje za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili,
c) izjavo, da zoper prijavitelja ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek omejitve
ali prenehanja dejavnosti,
d) potrdilo banke, pri kateri je odprt račun
ponudnika, da ni bilo blokad računov v zadnjih šestih mesecih, potrdilo mora odražati
tudi ponudnikovo stanje v mesecu pred objavo ali v mesecu oddaje ponudbe,
e) dovoljenje za promet z zdravilom za
ponujeno vabo,
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f) dokazilo za opravljanje letov za potrebe cepljenja lisic oziroma spričevalo letalskega prevoznika s potrjeno dejavnostjo
cepljenja lisic iz zraka Uprave RS za civilno
letalstvo oziroma drugega pristojnega organa za civilno letalstvo v Evropski uniji,
g) dokazilo o lastništvu ali najemu prostora za skladiščenje vab,
h) dokazilo o računalniški podpori z opisom specifikacij, ki izkazujejo izpolnjevanje
predpisanih pogojev,
i) dokazilo glede izpolnjevanja kadrovskih zahtev oziroma kadrovski načrt, ki
mora vsebovati število ljudi, ki bodo sodelovali pri izvedbi del, z navedbo predvidenega števila ur za vsak kader posebej,
j) zagotovilo z opisom načina in časovnega okvira najmanj 50.000 vab za nujne
primere,
k) dokazilo o zavarovanju za primer nastale škode v zvezi z izvajanjem polaganja
vab oziroma zagotovilo, da bo v primeru izbire prijavitelja takšno zavarovanje sklenjeno pred podpisom koncesijske pogodbe,
l) navedba območja, kjer bi izvajalec lahko zagotovil izvajanje cepljenja lisic (celotno
ali del območja Republike Slovenije),
m) časovni okvir izvedbe del,
n) finančna ocena izvedbe del,
o) dokazilo o morebitnih referencah in
izkušnjah.
6. Če ima prijavitelj podizvajalca, mora
priložiti predpogodbo in najpozneje v osmih
dneh po izbiri koncesionarja tudi pogodbo s
podizvajalcem. Prijavitelj mora izkazati, da
podizvajalec izpolnjuje pogoje iz javnega
razpisa za del, ki se nanaša na prenesene
naloge.
7. Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo izvedbo cepljenja na
celotnem območju RS v čim krajšem roku
ter izvajalci z izkušnjami glede tovrstnih
nalog.
8. Veterinarska uprava Republike Slovenije si pridržuje pravico sklenitve z enim
izvajalcem, če zagotavlja izvajanje cepljenja lisic na celotnem območju Republike
Slovenije.
9. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: pravne zadeve Polona Cankar, univ. dipl. prav., tel.
01/300-13-02, strokovno-tehnične zadeve:
mag. Jedrt Maurer-Wernig, dr. vet. med.,
tel. 01/300-13-00.
10. Rok za sprejemanje prijav je 3. 10.
2007 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo dne
3. 10. 2007 ob 12. uri na sedežu koncendenta v 3. nadstropju (Parmova 53, Ljubljana).
11. Jezik, v katerem mora biti predložena ponudba: slovenski. Ponudba mora biti
označena z navedbo: »javni razpis cepljenje lisic« in »ne odpiraj«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Veterinarska uprava RS
Št. 400-171/2007/3

Ob-25056/07

Javni razpis
za sofinanciranje razvojnih nalog
subjektov spodbujanja razvoja na
regionalni ravni
1. Proračunski uporabnik: Republika
Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
tel. 01/308-31-78, faks 01/478-36-19.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje nalog sub
jektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni je Zakon o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05-ZDI-UPB4), Zakon o
Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
24/05- ZVRS-UPB1), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in
2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in 66/07), Odlok
o ustanovitvi in delovnih področjih Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS,
št. 7/05 in 122/05), Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS,
št. 93/05 in 127/06), Pravilnika o subjektih
spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur.
l. RS, št. 103/06 in 14/07), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št.
31/06), Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007-2013 (Ur. l. RS, št. 23/06), Uredba o
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
(Ur. l. RS, št. 110/04 in 93/05) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni,
ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS,
št. 93/05 in 127/06) v letu 2007, ki jih na
območju razvojne regije opravljajo subjekti
spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
ki so vpisani v evidenco pri SVLR. To so
naloge:
– strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja,
– priprava sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta regionalnega razvojnega
programa in njegovo usklajevanje z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja,
– spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in
območnih razvojnih programov,
– informiranje in svetovanje ter pomoč
pri pripravi regionalnih projektov,
– usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot
nacionalnih in regionalnih javnih institucij,
ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa,
– splošne, informativne, svetovalne in
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije,
– promocija razvojne regije in investicij
v razvojni regiji,
– tehnična, strokovna in administrativna
podpora delovanju zveze in regionalnega
razvojnega sveta,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih
spodbud,
– administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih
razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih
programov,
– izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,

– vzpostavljanje regijske garancijske in
mikrokreditne sheme ter drugih regijskih
finančnih shem,
– vzpostavljanje regijskih poslovnih con
in pripadajoče razvojne infrastrukture,
– vzpostavljanje regijskih štipendijskih
shem ter regijskih višje in visokošolskih
študijskih središč v povezavi s potrebami
gospodarstva v regiji,
– organiziranje in koordinacija drugih
nalog v javnem interesu s področja regionalne politike, po predhodni potrditvi s
strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,
– uskladitve projektov izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov
2007-2009 v okviru regij, vključno s pripravo predlogov za seje regionalnih razvojnih
svetov in svetov regij,
– usklajevanje projektnih predlogov
s strokovnimi službami pristojnih ministrstev,
– spremljanje in poročanje o izvajanju.
Poleg tega se znotraj regionalne kvote sofinancirajo tudi območna razvojna
partnerstva (ORP). V teh primerih bodo
sklenjene tripartitne pogodbe med SVLR,
subjekti spodbujanja razvoja na regionalni
ravni in razvojnimi institucijami ORP.
4. Upravičenci in prijavitelji za dodelitev
sredstev
4.1 Upravičenci do sredstev sofinanciranja so:
– subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, v skladu z 29. členom Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR), ki imajo pooblastilo oziroma
sklep Sveta regije ter
– območna razvojna partnerstva (ORP),
ki so bila na osnovi sklepov svetov regij
ustanovljena s pogodbo.
4.2 Prijavitelji in izdajalci zahtevkov za
izplačilo morajo biti subjekti spodbujanja
razvoja na regionalni ravni – tako zase kot
tudi za območna razvojna partnerstva na
enak način. Plačila za ORP se izvedejo neposredno na razvojne institucije ORP.
5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev
Upravičeni stroški izvajanja nalog sub
jektov spodbujanja razvoja na regionalni
ravni so stroški dela, storitev in materiala.
Upravičeni stroški so sofinancirani v deležu 60%, vendar največ do maksimalne
vrednosti.
Sestavljeni so iz:
– enotnega dela, ki je za vse subjekte
enak za fiksne stroške in
– spremenljivega dela, odvisnega od:
– števila občin na območju razvojne
regije (teža 25% variabilnega dela),
– indeksa razvojne ogroženosti regije (IRO) na podlagi Metodologije izračuna
indeksa razvojne ogroženosti za obdobje
2007-2013 (UMAR, Delovni zvezek št.
6/2006 (teža 75% variabilnega dela).
6. Obseg sofinanciranja
Za namen sofinanciranja razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni je v okviru proračunske postavke Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
1136: Sofinanciranje izvedbenih delov RRP
predvidenih skupaj 1.000.000 mio EUR, od
tega za leto 2007 900.000 EUR in za leto
2008 100.000 EUR.
Indikativna razdelitev sredstev po razvojnih regijah

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpis 2007
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Gorenjska
Goriška
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Koroška
Spodnjeposavska
Zasavska
Regije skupaj

Skupaj
64.005
74.510
79.271
79.590
87.386
85.024
102.757
84.657
98.624
82.290
81.957
79.929
1.000.000

V primeru obstoja ORP iz druge alinee
točke 4.1 tega navodila mora prijavitelj posredovati tudi predlog razdelitve kvote, namenjene razvojni regiji, ki se jo razporedi
tudi med ta partnerstva. Predlog razdelitve
mora biti potrjen s sklepom sveta regije.
7. Roki za porabo sredstev
Odobrena sredstva bo mogoče koristiti
v dveh delih: 90% v letu 2007 in 10% v letu
2008 na osnovi predloženih poročil (vmesno
in končno) o izvedenih aktivnostih, izdelanih
v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Skrajni rok za posredovanje prvega
zahtevka za izplačilo na osnovi poročila je
20. 11. 2007, za posredovanje drugega –
končnega zahtevka pa 15. 4. 2008.
Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pravico zahtevati
takojšnje vračilo vseh že prejetih sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
8. Način prijave in razpisni rok
Kot pravočasne bodo upoštevane vse
vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana v glavno pisarno – soba
421 do 9. 10. 2007, do 9. ure, v zaprti
ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!«
»Javni razpis za sofinanciranje razvojnih
nalog subjektov spodbujanja razvoja na
regionalni ravni« na sprednji strani in z
jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V obrazcu št. 8 je osnutek
ovojnice, ki ga lahko le izpolnite in prilepite na ovojnico, ali pa njeno vsebino točno
izpišite.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
kasneje od predpisanega datuma, ne bodo
upravičene do kandidiranja na razpisu in
bodo vrnjene vlagatelju neodprte.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, zahtevek za sofinanciranje pa mora
biti prikazan v evrih (EUR).
9. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži:
– izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni
obrazec iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 1),
– izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec
št. 2),

1. zaht. 90%
2007
57.604
67.059
71.344
71.631
78.647
76.521
92.481
76.191
88.761
74.061
73.761
71.936
900.000

Št.
2. zaht. 10%
2008
6.400
7.451
7.927
7.959
8.739
8.502
10.276
8.466
9.862
8.229
8.196
7.993
100.000

– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(obrazec št. 3),
– sprejet in ustrezno strukturiran letni poslovni načrt za upravičenca oziroma upravičence, kadar jih je več,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izobrazbena struktura zaposlenih pri upravičencu(ih)
na dan 1. 7. 2007 (obrazec št. 6),
– izpolnjen in podpisan obrazec Lastniška struktura upravičenca(ev) na dan 1. 7.
2007 (obrazec št. 7),
– opredeljene pričakovane rezultate in
kazalce uspešnosti po posameznih nalogah
upravičenca(ev),
– opredeljene predvidene ostale sofinancerje (40%) upravičenih stroškov.
Kadar subjekt spodbujanja razvoja na
regionalni ravni prijavlja tudi druge upravičence, mora tudi zanje podati vse obrazce,
razen obrazca 1.
10. Vzorec pogodbe je priložen kot priloga (obrazec št. 3).
11. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana z odločbo
št. 400/171/2007-1 z dne 30. 8. 2007. Odpiranje vlog bo 9. 10. 2007 ob 10. uri, v sejni
sobi Rožnik SVLR/5. nadstropje.
12. Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja pisno pozvala tiste vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v osmih dneh. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
razpisa, bodo zavrnjene.
13. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek
Sklep o dodelitvi sredstev izda minister
brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zoper sklep je
možna pritožba. Za pritožbeni postopek se
uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l.
RS, št. 50/07).
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko
dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo
informacije.
Razpisna dokumentacija je od objave
razpisa na razpolago na spletnih straneh
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.
svlr.gov.si.
Za dodatne informacije sta na razpolago: Cirila Tomšič, Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, tel. 01/478-37-58, e-mail: ci-
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rila.tomsic@gov.si in Rudolf Rome, Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko tel. 01/434-15-12,
e-mail: rudolf.rome@gov.si, vsak dan med
10. in 12. uro do konca razpisa.
Vsebina razpisne dokumentacije, ki je
objavljena na spletni strani SVLR:
1. Navodilo prejemnikom za izdelavo vloge na javni razpis,
2. Prijavni obrazec (obrazec št. 1),
3. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2),
4. Vzorec pogodbe (obrazec št. 3),
5. Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 4),
6. Obvezna oblika vmesnega / končnega
poročila (obrazec št. 5),
7. Izobrazbena struktura zaposlenih pri
upravičencu(ih) na dan 1. 7. 2007 (obrazec
št. 6),
8. Lastniška struktura upravičenca(ev)
na dan 1. 7. 2007 (obrazec št. 7),
9. Pravilna oprema ovojnice za prijavo
na javni razpis (obrazec št. 8).
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 448/07
Ob-24703/07
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1309/2, travnik v izmeri 4677 m2,
vpisana pri vl. št. 1263, k.o. Vipava, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
140.310,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 3504, njiva v izmeri 2391 m2,
vpisana pri vl. št. 1501, k.o. Vipavski Križ,
zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
71.730,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 3114, travnik v izmeri 3253 m2,
vpisana pri vl. št. 1566, k.o. Vipava, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
97.590,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1031/2, njiva v izmeri 1833 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 44.717,86 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1031/5, njiva v izmeri 635 m2
in travnik v izmeri 82 m2, vpisana pri vl.
št. 559, k.o. Latkova vas, zemljišče je po
planu opredeljeno kot nezazidano stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
17.491,93 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1033/3, njiva v izmeri 6990 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 170.528,04 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
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Zaporedna št. 7
Parc. št. 1033/4, njiva v izmeri 2210 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 53.915,16 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 1036/4, njiva v izmeri 5573 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 135.958,90 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1031/6, njiva v izmeri 3216 m2,
vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas,
zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 78.457,53 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 1045/8, njiva v izmeri 3377 m2,
vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas,
zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena
zemljišča znaša 82.385,29 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 1033/2, njiva v izmeri 11020 m2,
vpisana pri vl. št. 1215, k.o. Latkova vas, do
6685/11020, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 163.087,26 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 1045/1, njiva v izmeri 4647 m2,
vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas, do
4282/4647, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 104.463,67 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 13
Parc. št. 1045/3, njiva v izmeri 3304 m2,
vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas, zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 80.604,38 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 14
Parc. št. 734/1, travnik v izmeri 3927 m2,
vpisana pri vl. št. 184, k.o. Gojače, zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
89.535,60 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 28. 9.
2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št.______ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati kavcijov višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-09/2007 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
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znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 1, 2, 3 pridobiti tudi
soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker se zemljišče nahaja
v katastrski občini, ki je navedena v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena kavcija všteje v kupnino. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe,
ponudnik zadrži njegovo kavcijo. V primeru,
da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh
od notarske overitve podpisa prodajalca na
pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana
na podlagi samega zakona, ponudnik pa
zadrži njegovo kavcijo.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 13, občina uveljavlja
predkupno pravico. V skladu z 88. členom
Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po
izvršenem komisijskem odpiranju ponudb
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni
iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
pod zap. št. 11 in 12, uveljavljajo predkupno
pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom
Zakona o urejanju prostora na nepremičnini
uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine po
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine.
O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih
dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje,
da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru,
da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma
solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo
Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z ob-

čino. V primeru, da občina ponudbe Sklada
za prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne
bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik
oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki.
Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega
zbiranja ponudb samo v primeru, da tako
solastnik oziroma solastniki kot tudi občina
ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 2. 10. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-24853/07
Srednja glasbena in baletna šola – Višja
strokovna šola – Program Balet objavlja
javni razpis
za predavatelje Višje strokovne šole
– Program Balet
Predmet
1. Strokovna terminologija v francoskem
jeziku
Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba-študijski program francoščine, zaželjeno poznavanje baletne terminologije.
2. Teorija vzgoje in izobraževanja ter metodologija
Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba-študijski program pedagogike.
3. Psihologija učenja
Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba-študijski program psihologije ali pedagogike.
4. Metodika baleta
Predavatelj metodike baleta je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta ali
– univerzitetni študijski program in je
pred tem končal višješolski študijski program
višjega strokovnega izobraževanja balet ali
izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe ples,
glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške
gimnazije (plesna smer, modul balet).
Predavatelj metodike baleta je lahko tudi,
kdor je končal višješolski študijski program
višjega strokovnega izobraževanja balet ali
izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe ples,
glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške
gimnazije (plesna smer, modul balet) in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj
5 let plesne prakse,
– solist v zboru opernega baleta ter ima
najmanj 10 let plesne prakse
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in najmanj 5 let vzgojno-izobraževalnih
izkušenj.
5. Starinski in karakterni plesi
Predavatelj starinskih in karakternih plesov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta
ali plesa ali
– univerzitetni študijski program in je
pred tem končal višješolski študijski program
višjega strokovnega izobraževanja balet ali
izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe ples,
glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške
gimnazije (plesna smer, modul balet).
Predavatelj starinskih in karakternih plesov je lahko tudi, kdor je končal višješolski
študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali izobraževalni program
za pridobitev srednje strokovne oziroma
srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije
(D – balet) ali umetniške gimnazije (plesna
smer, modul balet) in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj
5 let plesne prakse,
– solist v zboru opernega baleta ter ima
najmanj 10 let plesne prakse.
6. Duetni plesi
Predavatelj duetnega plesa je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta
ali plesa ali
– univerzitetni študijski program in je
pred tem končal višješolski študijski program
višjega strokovnega izobraževanja balet ali
izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe ples,
glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške
gimnazije (plesna smer, modul balet).
Predavatelj duetnega plesa je lahko tudi,
kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje
izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške gimnazije (plesna smer,
modul balet) in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj
5 let plesne prakse,
– solist v zboru opernega baleta ter ima
najmanj 10 let plesne prakse.
7. Sodobni plesi
Predavatelj sodobnega plesa je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta
ali plesa ali
– univerzitetni študijski program in je
pred tem končal višješolski študijski program
višjega strokovnega izobraževanja balet ali
izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe ples,
glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške
gimnazije (plesna smer).
Predavatelj sodobnega plesa je lahko
tudi, kdor je končal:
– višješolski študijski program višjega
strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali
umetniške gimnazije (plesna smer, modul
balet), je:
– solist opernega baleta, ima najmanj 5
let plesne prakse,
– solist v zboru opernega baleta, ima najmanj 10 let plesne prakse ter ima najmanj
2 leti plesne prakse na področju sodobnega
plesa,
– izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe, ima status samostojnega kulturnega

ustvarjalca s področja plesa in najmanj 5 let
plesne prakse iz sodobnega plesa.
8. Koreografija
Predavatelj koreografije je lahko, kdor
je končal:
– univerzitetni študijski program baleta
ali plesa ali
– univerzitetni študijski program in je
pred tem končal višješolski študijski program
višjega strokovnega izobraževanja balet ali
izobraževalni program za pridobitev srednje
strokovne oziroma srednje izobrazbe ples,
glasbene gimnazije (D – balet) ali umetniške
gimnazije (plesna smer, modul balet).
Predavatelj koreografije je lahko tudi,
kdor je končal:
– višješolski študijski program višjega
strokovnega izobraževanja balet ali
– izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali
umetniške gimnazije (plesna smer, modul
balet) in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj
5 let plesne prakse,
– solist v zboru opernega baleta ter ima
najmanj 10 let plesne prakse
ter ima izkušnje s postavitvijo najmanj
petih zahtevnejših baletnih koreografij.
9. Teorija prakse
Predavatelj teorije glasbe je lahko, kdor
je končal univerzitetni študijski program
glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije ali dirigiranja.
10. Zgodovina glasbe
Predavatelj zgodovine plesa je lahko,
kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta
ali plesa ali
– univerzitetni študijski program muzikologije, umetnostne zgodovine ali kulturologije in je pred tem končal višješolski študijski
program višjega strokovnega izobraževanja
balet ali izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali
umetniške gimnazije (plesna smer, modul
balet),
– izobraževalni program za pridobitev
srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples, glasbene gimnazije (D – balet) ali
umetniške gimnazije (plesna smer, modul
balet) in je:
– solist opernega baleta ter ima najmanj
5 let plesne prakse,
– solist v zboru opernega baleta ter ima
najmanj 10 let plesne prakse.
11. Zdravje
Predavatelj zdravja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medicine
ali splošne medicine ali univerzitetni študijski program in je pred tem končal visokošolski strokovni ali višješolski študijski program
zdravstvene nege.
12. Informatika
Predavatelj informatike je lahko, kdor je
končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer
– računalništvo z matematiko ali uporabna
matematika), računalništva z matematiko,
računalništva, organizacije in managementa
sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije
(smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika).
Predavatelj informatike je lahko tudi, kdor
je končal univerzitetni študijski program in je
končal študijski program izpopolnjevanja iz
informatike.
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Kandidati naj z vlogo posredujejo naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. življenjepis;
2. dokazilo o pridobljeni izobrazbi (kopije
diplom), pridobitvi pedagoško-andragoške
izobrazbe, opravljenem strokovnem izpitu;
3. dokazilo o delovnih izkušnjah (kopijo
delovne knjižice);
4. dokazila o vidnih dosežkih na področju
strokovnega dela;
5. dokazila o vidnih dosežkih na področju
izobraževanja;
6. podpisano izjavo, v kateri navedite za
katere predmete želite biti imenovani.
Vlogo z dokazili posredujte na naslov
razpisnika: Srednja glasbena in baletna šola
– Višja strokovna šola – Program Balet,
Vegova ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»za razpis VBŠ«.
Rok za predložitev vlog: v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbirnem postopku obveščeni v zakonsko določenem roku.
Srednja glasbena in baletna šola – Višja
strokovna šola – Program Balet
Ob-24943/07
Podjetje BAKS Novo mesto d.o.o. na
podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter 55. in 56.
člena Zakona o štipendiranju razpisuje kadrovsko štipendijo za šolsko leto 2007/2008,
eno štipendijo, gimnazijski maturant, V. stopnja, nadaljna smer Ekonomska fakulteta,
smer management, naziv dipl. ekonomist.
Prijave z dokazili pošljite na naslov
BAKS d.o.o., Gor. Kamenje 7a, 8000 Novo
mesto.
BAKS d.o.o.
Ob-24702/07
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 32/07) in v skladu s Pravilnikom
o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za
nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07),
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za štipendiranje in sofinanciranje šolnin
za nadarjene dijake in študente iz
sredstev proračuna za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa:
– štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov,
– sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje sredstev za
sofinanciranje izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov v Republiki Sloveniji ali v
tujini iz sredstev proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2007.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče v Mestni občini
Nova Gorica,
– status dijaka ali študenta,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju,
– da dijak dosega najmanj prav dober
splošni učni uspeh v preteklem šolskem
letu, študent pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,
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– da študent dodiplomskega študija ob
vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši
od 28 let,
– da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek
v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih
letih.
4. Prijava: prijavite se lahko samo na
obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki ga
dobite v Oddelku za družbene dejavnosti
Mestne občine Nova Gorica, soba 27./III.,
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
in od 13. do 14. ure ter ob sredah od 8. do
12. in od 13. do 16. ure ali na spletni strani
http://www.nova-gorica.si.
4.1. Prijavi (Obr. P-01) mora prijavitelj
priložiti:
1. podatke o družinskih članih (Obr.
P-02),
2. dokazila o premoženjskem stanju
(Obr. P-03),
3. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke o
dohodkih oziroma prejemkih (Obr. P-04),
4. overjeno fotokopijo dokazila o učnem
uspehu v šolskem oziroma študijskem letu
2006/07,
5. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2007/08,
6. dokazilo o višini šolnine (priložijo samo
prosilci za sofinanciranje šolnine),
7. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
4.2. Prijavi prijavitelj priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
– priporočila javnih zavodov,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.
4.3. Rok za prijavo je do 1. 10. 2007.
Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v glavni pisarni 38/I. ali pošljite
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v
zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za štipendiranje« in navedbo naslova
prijavitelja.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega
dne vložena v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (soba 38/I).
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
uprava s sklepom vlogo zavrže.
5. Višina razpoložljivih sredstev: podeljenih bo predvidoma 5 štipendij oziroma
šolnin.
6. Merila za izbor:
– dosežen učni uspeh,
– javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek – doseženi rezultati kandidata,
– deficitarnost poklica v Mestni občini
Nova Gorica.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
7. Pogoji za porabo sredstev
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju
šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in
šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih šti-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin
v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko
odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina
ne podeli.
Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendije
oziroma šolnine se uredi s pogodbo.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica
26./III., pri Majdi Stepančič, tel. 05/33-50-163
ali 33-50-161.
Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni po zaključenem razpisu.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-24747/07
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Programa prodaje stvarnega
premoženja Občine Gorenja vas – Poljane,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2007 (Ur. l.
RS, št. 27/07), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
a) Prodaja treh poslovnih prostorov v Gospodarski coni Todraž, Todraž 1, 4224 Gorenja vas, v objektu mehanične delavnice, ki
stoji na parc. št. 887/3, k.o. Dolenja Dobrava, in sicer v naslednjih izmerah:
– poslovni prostor št. 1 v izmeri 814 m2,
– poslovni prostor št. 2 v izmeri 251 m2,
– poslovni prostor št. 3 v izmeri 199 m2.
Vsi poslovni prostori so obremenjeni z
najemnim razmerjem.
Predmet prodaje so tudi pripadajoča
funkcionalna zemljišča k posameznemu
poslovnemu prostoru, ki jih prodajalec razmeji glede na potrebe na tem javnem razpisu izbranih ponudnikov za nakup poslovnih
prostorov.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine:
vknjižba etažne lastnine v zemljiško knjigo
je v teku.
b) Prodaja poslovne stavbe v Gospodarski coni Todraž, Todraž 1, 4224 Gorenja
vas, ki stoji na parc. št. 835/1, k.o. Dolenja
Dobrava v naslednjih izmerah:
– poslovna stavba št. 4 v izmeri 99 m2.
Poslovna stavba je obremenjena z najemnim razmerjem.
II. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnine znaša:
– poslovni prostor št.1 – 285.355,84 €,
– poslovni prostor št. 2 – 81.098,10 €,
– poslovni prostor št. 3 – 53.491,20 €
– poslovna stavba št. 4 – 9.900,00 €.
Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od
izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%). Davek na promet z nepremičninami in stroške zemljiško
knjižnega vpisa lastninske pravice plača
kupec. Stroške notarske overitve pogodbe in
ostale morebitne stroške v zvezi s pogodbo
konkretne nepremičnine nosi prodajalec.
Cena pripadajočega funkcionalnega zemljišča znaša 30 €/m2 brez DDV (20%).
III. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.
IV. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno – kupljeno,
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– 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 ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno za nepremičnino na obrazcu, ki ga
ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja
vas - Poljane,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% izklicne cene za poslovni prostor
z rokom veljavnosti 31. 12. 2007,
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
d) ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne
bodo upoštevale;
e) objava javnega razpisa za zbiranje
ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge;
f) izbrani ponudnik mora v 30 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca, Občine Gorenja vas – Poljane.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, velja
da je kupec odstopil od pogodbe;
h) ponudnik mora imeti poravnane vse
morebitne obveznosti do občine na dan izteka roka za oddajo ponudbe.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 24. 9. 2007
do 12. ure na naslov: Občina Gorenja vas
– Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnine v
GC Todraž – Ne odpiraj« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
2007 ob 12.30.
VI. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, na Občini Gorenja vas
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, pri Barbari Bogataj, tel. 04/51-83-124.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-24843/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98), v skladu z
Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 56/07), in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),
Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2007
sofinancirala Občina Šentrupert
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
tel. 07/34-34-60-00.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) javni kulturni programi,
B) javne kulturne prireditve,
C) založništvo,
D) izobraževanje,
E) varstvo kulturne dediščine,
F) investicije in investicijsko vzdrževanje
kulturnih domov.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, F: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje
kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko
tudi niso registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v
javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
za obseg dejavnosti na področju kulture, ki
ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje E: lastniki ali upravljavci
javne infrastrukture na področju kulture in
objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti,
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Šentrupert),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Šentrupert,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje
iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede
na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na
število sekcij, število aktivnih članov in glede
na število nastopov na javnih prireditvah.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana
sledeča merila: ovrednotenje kulturnega
spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija,
pomembnost projekta za vlogo v javnem
dogajanju in za popularizacijo spomenika,
zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih
virov.
V okviru podprograma investicije in investicijsko vzdrževanje bodo upoštevane investicije in investicijsko vzdrževanje objektov,
ki so označeni kot javna infrastruktura na
področju kulture ter v objekte, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti ožjim
delom občine in neprofitnim organizacijam
in ustanovam.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije
sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 20/06).
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2007 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa:
– javni kulturni programi sredstva v višini
2.000 EUR,
– javne kulturne prireditve sredstva v višini 8.000 EUR,
– založništvo v višini 1.500 EUR,
– izobraževanje v višini 900 EUR,
– varstvo kulturne dediščine sredstva v
višini 9.267 EUR,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
1.000 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2007
oziroma do porabe predvidenih sredstev, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na oddelku za družbene dejav-
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nosti, kontaktna oseba Irena Ribič, ali na
internetni strani Občine Šentrupert www.
sentrupert.net, do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na
JR kultura 2007, Področje: _____ (navedba
osnovnega razpisnega področja, kot npr.:
varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku
javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od
prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji
izjavili o predlogu strokovne komisije. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih
programov in projektov. Na izdano odločbo
ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Ribič, 07/343-46-00.
Občina Šentrupert
Ob-24844/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Ur. l. RS, št. 54/00), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva
v Občini Trebnje za programsko obdobje
2007–2013, sprejetega na seji Občinskega
sveta Občine Trebnje, dne 28. 6. 2007, ki
po Statutarnem sklepu Občine Šentrupert
(Ur. l. RS, št. 121/06) velja tudi za Občino
Šentrupert, ter Odloka o proračunu Občine
Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
56/07), Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini
Šentrupert v letu 2007
I. Splošni del
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
II. Predmet javnega razpisa
Ukrepi:
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
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2. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči.
4. Podpora za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
5. Štipendiranje na področju kmetijstva.
III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči, ki so:
– nosilci kmetijskega gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
– organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju občine;
– registrirana stanovska in interesna
združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine;
– lokalna akcijska skupina, odgovorna
za izvajanje lokalne razvojne strategije na
območju občine;
– udeleženci izobraževanja kmetijskih
poklicnih in srednjih šol.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Sredstva za izvajanje programov na
področju kmetijstva v Občini Šentrupert se
zagotavljajo v proračunu Občine Šentrupert.
Višina sredstev je določena z Odlokom o
proračunu za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS,
št. 56/07).
2. Občina bo dodeljevala sredstva pod
pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma priložijo ustrezno
dokumentacijo in navedejo višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno
višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen
lahko pridobi iz državnega, občinskega ali
drugega sklada.
3. Skupna višina vseh prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov
za posamezne namene iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči, določene
s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
4. Sredstva za ukrepe po tem razpisu, ki
se izvajajo na območju Občine Šentrupert,
se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v
obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih
storitev.
5. Investicije in investicijska vlaganja, za
katera se dodeljujejo sredstva, morajo biti
začete v tekočem letu, za katere mora biti
podana ocena možnosti obstoja oziroma
preživetja kmetije po metodologiji kmetijske
svetovalne službe.
6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v
primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za
izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, prepre-
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čevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter
ohranjanje poseljenosti.
7. Upravičenec, ki je za določen ukrep
že prejel državno pomoč v razpisani višini,
ne more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene v
proračunu za posamezni namen.
10. Upravičenci uveljavljajo pravico do
pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
11. V letu 2007 lahko upravičenec vloži
izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov
iz tega razpisa.
12. Kumulacija iz 14. člena se uporablja
za ukrepe št. 1., 2, 3, in 4. (19. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006) Najvišji zneski
pomoči, po posameznem ukrepu, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z
istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo
ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo
državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka
člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali
s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s
tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo
ES št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo
(ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s
podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v
tem pravilniku.
13. Kumulacija iz 17. člena se uporablja
za ukrepe št. 5., in 6. (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de minimis) Skupna
pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu
koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v
sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto
za področje predelave in trženja v katerem
koli obdobju treh proračunskih let (2. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis).
V. Nadzor in sankcije
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri prejemnikih
občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti, s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti v primerih, ko
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
objekte, specialno mehanizacijo in opremo,
sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom 5 let.

VI. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri dodeljevanju proračunskih sredstev:
II. Ukrepi
Pomoči skupinske izjeme
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa
znaša 2000 €.
Ukrep 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št.
1857/2006)
Namen ukrepa: namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom
stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo
svoje posevke pred elementarnimi nesrečami in s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju
občine.
Splošni pogoji upravičenosti: pogoji nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto (za leto 2007 Uredbe
Ur. l. RS, št. 138/06).
Upravičeni stroški: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih
povzročijo vremenske razmere in izgub, ki
jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Finančne določbe:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja
živali za primer bolezni.
– Najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca na leto.
2. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev znaša
2000 €.
Ukrep 2: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in
88. Pogodbe pri pomoči de minimis).
Namen ukrepa: z ukrepom se želi pokrivati operativne stroške tovornega transporta
na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičenci: subjekti, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenec (izvajalec) transporta
mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z
navedbo razdalj.
– Seznam lokalni odročnih prog, z navedbo razdalj in število prevozov letno.
– Zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza /km
v odročnih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50%
upravičenih stroškov za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 3: Zagotavljanje tehnične pomoči
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Višina razpisanih sredstev znaša
3.000 €.
Namen ukrepa: namen ukrepa je izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja
čim večjega števila kmetov v občini ter na
ta način omogočiti pridobitev novih znanj
za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti.
Z ukrepom se želi omogočiti nadomeščanje
na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet ukrepa:
– stroški usposabljanja in izobraževanja
kmetov v okviru društvene dejavnosti;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu;
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom;
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva.
Splošni pogoji upravičenosti: upravičenci
pod točko ena in dva prejšnjega odstavka
morajo k vlogi predložiti letni program dela
in dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov
organiziranja in programov usposabljanja.
– Na področju svetovalnih storitev se dodelijo sredstva za stroške honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnost, kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov.
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 in št. 1493/1999).
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
– Za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom se
upoštevajo le stroški dela najete delovne
sile v obliki medsosedske pomoči.

Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške za storitve, povezane z
običajnimi operativnimi stroški, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve in podobno.
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičljivih
stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
Ukrep 4: Podpora za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša
20.000 €.
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti,
in sicer:
– predelavi kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa, zelišč ...),
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
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– nakup nove opreme in strojev, razen
traktorjev,
– promocija,
– splošni stroški.
Finančne določbe:
– sofinancira se do 50% upravičenih
stroškov investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 6: Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša
2.000 €.
Namen ukrepa: namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih
kmetijskih šol, naslednikov kmetij in s tem
dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr.
1,51,
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih
starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Upravičenci: udeleženci izobraževanja
poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so
predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe: višina štipendije se
letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki
se izplačujejo iz občinskega proračuna in
bo določena na podlagi sprejetih sredstev
proračuna, števila prijavljenih kandidatov in
zadnjega šolskega uspeha posameznega
kandidata, vendar ne več kot 120 €/mesec.
V. Vsebina vloge
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane po
pošti kot priporočene pošiljke.
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega
proračuna«, ki jih dobijo na Občini Šentrupert v sprejemni pisarni ali na internetni strani http://www.sentrupert.net/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo
za izvedbo v programu določenih nalog in
predvideti višino potrebnih sredstev.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se
prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem
razpisu.
K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem
ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske
vloge za leto 2007.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
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obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Šentrupert – http://www.
sentrupert.net/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov
pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora
za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem
svetu Občine Šentrupert. Za oceno upravičenosti posamezne vloge se uporabijo merila, ki so sestavni del razpisa.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije župan Občine Šentrupert s sklepom. Zoper odločitev
župana se lahko vloži upravni spor v roku 30
dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino
Šentrupert in upravičencem se uredijo s pogodbo.
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
VI. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni
dan na tel. 07/343-46-00 (Irena Ribič) ali v
prostorih občine.
VII. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge: vloge morajo biti oddane najkasneje
do 5. 10. 2007.
Občina Šentrupert
Ob-24845/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) in
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 56/07), objavlja
Občina Šentrupert
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Trebnje za leto 2007
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Šentrupert za leto 2007,
z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka.
2. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev znaša 8.000 €.
3. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Šentrupert,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
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– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
4. Merila za dodeljevanje sredstev
Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1. točkujejo.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
a) Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena – do
15 točk,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma – do 15 točk,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja – do
10 točk,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena – do 20 točk,
– aktivnosti za zagotavljaje turističnega
podmladka – do 10 točk.
b) Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov – do 10 točk,
– nad petdeset članov – do 15 točk.
c) Drugo – izobraževanje članov društva
do 5 točk.
5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do
5. 10. 2007.
6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje
programov turističnih društev«, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali na internetni strani Občine Šentrupert http://www.
sentrupert.net/.
7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na
naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert, s pripisom: »Javni razpis
– programi turizma«.
8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
9. Občina Šentrupert najkasneje v
15 dneh po zaključku razpisa pripravi predlog izbora programov turističnih dejavnosti,
ki ga posreduje županu v odločitev.
10. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana najkasneje v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
11. Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šentrupert – http://www.sentrupert.net/,
kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.
Občina Šentrupert
Ob-24847/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00), Odloka
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 56/07) in Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v
Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/06), Občina
Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2007 v
Občini Šentrupert
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.

II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Šentrupert za leto 2007, v
skupni vrednosti 6.000 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.000 EUR;
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa);
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa;
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa);
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski
objekt);
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna
tekmovanja);
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta);
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost
študentov (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta).
2. Športna rekreacija, v višini 1.000
EUR;
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno,
sofinancira strokovni kader.
3. Šport invalidov, v višini 1.000 EUR
– sofinancira se 80-urne programe za
skupino, v kateri je 10 udeležencev. Invalidskim organizacijam, ki združujejo člane na
nivoju regije, se pri sofinanciranju upošteva
sorazmerni delež številka članov iz Občine
Šentrupert.
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
v višini 1.000 EUR:
– 4.1 Izobraževanje, usposabljanje izpopolnjevanje strokovnih kadrov – (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij).
5. Športne prireditve, v višini 1.000
EUR:
– 5.1 Sofinancirajo se neposredni materiali stroški organizacij športnih prireditev, in
sicer za članske in mlajše kategorije.
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/06) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov:
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert, za občane Šentruperta, razen invalidskih društev oziroma
invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Šentrupert);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa. Prevzame se lahko osebno ali
na internetni strani Občine Šentrupert: www.
sentrupert.net, do roka za oddajo vloge.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo
biti predložene v roku 30 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele
na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za
šport 2007« in navedbo naslova vlagatelja
na ovojnici, na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloga, ki
prispe po roku, se ne odpira in se vrne
vlagatelju.
VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba.
Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog
se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o
popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog
se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v
pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo.
Strokovna služba opravi pregled popolnih
vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter
jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi
ocene, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15
dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s
sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu
pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev
sredstev se sklene pogodba med občino in
izvajalcem letnega programa športa.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.

IX. Dodatne informacije: Irena Ribič, tel.
07/34-34-600.
Občina Šentrupert
Št. 330-0008/2007
Ob-24852/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 51/06 – Zkme UPB1),
Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto
2007 (Primorske novice Uradne objave, št.
15/07 in 34/07) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Tolmin (Primorske
novice Uradne objave, št. 34/07) Občina
Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2007
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2007 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 1857/2006 in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A.) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo,
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu.
B.) Pomoči »de minimis« na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov:
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna
Občine Tolmin je omejena in znaša 28.600
EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen ukrep, se
le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetijstvo, turizem in pospeševanje poseljenosti podeželja lahko prerazporedijo za druge
ukrepe, določene v tem javnem razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A.) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
10.000 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 5.000 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene:
– posodabljanju kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
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– urejanju pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje, v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno s
pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi
1 Uredbe (ES) št. 70/2001, se ukvarjajo s
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih
gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo kmetijska gospodarstva, ki imajo
naslov oziroma sedež v Občini Tolmin ter
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
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– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5000 m²;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (Uradni
list RS, št. 21/05, 114/05 in 76/06);
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2007;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– dokazila o tržnih viških iz lastne primarne kmetijske proizvodnje, prodanih na
trgu v letu 2006 (npr. plačilne pravice, mlečne kvote …);
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopijo certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100,
1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v
petih letih od vzpostavitve kmetijskega go-

spodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske
dejavnosti, kot je določeno v členu 22 (c),
in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka, s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, pašni aparat, nakup opreme za
ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena …), razen drenažnih del
in materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, stroški študija izvedljivosti,
nakup patentov in licenc …).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programov
SKOP in KOP,
– velikost kmetijskega gospodarstva,
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– tržna orientiranost kmetije,
– starost nosilca kmetijskega gospodarstva.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev znaša 7.000
EUR.
Predmet pomoči:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih,
svetovalne storitve, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča.
Cilji ukrepa:
– povečati učinkovitost in konkurenčnost
ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
ter promocijsko informativnih akcij.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
1. organizacije, ki so registrirane za
opravljanje storitev na področju kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
2. registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– program dela upravičenca za leto
2007, ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči;
– izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Tolmin in to na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične pomoči v kmetijstvu skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev tehnične podpore. Vsak
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na
stroške za zagotavljanje storitve;
– do pomoči niso upravičena podjetja v
težavah;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene
stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na
upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tolmin, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Tolmin. Upravičeni udeleženci pa so tudi
družinski člani, ki imajo stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Tolmin;
– med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma
svetovanja mora biti najmanj 50% upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji
alineji;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2007;

– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore
ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči;
– izjavo, da udeleženci izobraževanja,
usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki
storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini
kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči;
– predračun(i) oziroma ponudbe, ki se
glasijo na izvajalca;
– dokazilo izvajalca o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore.
Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh
ter način izvedbe plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Največji znesek upravičenih stroškov
oziroma dodeljene pomoči:
– najvišji skupni znesek dodeljenih pomoči za aktivnosti s področja izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev
na kmetijskem gospodarstvu in aktivnosti
s področja svetovalnih storitev znaša v letu
2007: 5.000 EUR;
– najvišji skupni znesek dodeljenih pomoči za aktivnosti s področja organizacije
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih in za aktivnosti s področja publikacij (katalogov, spletišč) znaša v
letu 2007: 2.000 EUR.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...).
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-
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vanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
4. Na področju publikacij (katalogov,
spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo v
publikaciji, se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov priprave in tiska katalogov,
– stroškov vzpostavitve internetne
strani.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek programa k funkcionalnosti
znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih
znanj v praksi,
– število upravičenih udeležencev programa,
– obseg programa (število ur, obseg in
naklada publikacije …).
B.) Pomoči »de minimis«
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša 6.600
EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa,
mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji,
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– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev
s širjenjem dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in pro
izvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
– doseči višjo raven strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih
dejavnosti,
– izboljšati dohodkovni in tržni položaj
kmetijskih gospodarstev,
– ustvariti nova delovna mesta.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju:
nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilo sredstev;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2007;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospo-
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darstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun(e) za
nameravano investicijo oziroma račun(e) in
potrdila o plačilih računov;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in
pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine,
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetijstvo,

– zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti,
– starost nosilca dopolnilne dejavnosti.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno
ponedeljka, 1. 10. 2007 do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
ki je predmet prijave),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– vzorec pogodbe (podpisan, v primeru
pravne osebe tudi žigosan), ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2007: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2007: Tehnična podpora v kmetijstvu«,
»ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2007: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, 5220 Tolmin.
Ne glede na način vložitve morajo vloge
prispeti na Občino Tolmin, najkasneje do
ponedeljka, 1. 10. 2007 do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnavala strokovna
komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin, po
izteku prijavnega roka, in sicer bo odpiranje
vlog v ponedeljek, 1. 10. 2007 ob 13. uri.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila
po vrstnem redu, skladno z doseženim številom točk, do porabe razpoložljive višine
sredstev, razpisanih za posamezen ukrep
oziroma namen. V primeru večjega števila
upravičencev z istim številom točk se bo delež (so)financiranja oziroma višina pomoči
sorazmerno znižala. Komisija lahko preveri
utemeljenost in realnost v vlogi navedenih
upravičenih stroškov prijavljenih investicij
oziroma aktivnosti ter v ta namen zahteva
dodatna dokazila in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in
upravičene vloge pa bo komisija točkovala v
skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog
razdelitve sredstev.
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Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, upravičenec pred izdajo sklepa o
odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih
dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Tolmin izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Zahtevek mora vsebovati dokazila
o plačilu obveznosti in račune, poročilo o
opravljenem delu ter druga dokazila o izvedbi projekta oziroma aktivnosti, zahtevana
glede na posamezen ukrep. Zahtevek z dokazili in pogodba morata biti dostavljena na
Občino Tolmin najkasneje do 30. 11. 2007.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepa, razpisana na
področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, morajo biti z datumom po izdaji
sklepa o odobritvi sredstev in do 30. 11.
2007. Računi z datumom pred izdajo sklepa
odobritve, kot računi z datumom po 30. 11.
2007, ne bodo upoštevani.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrep, razpisan na
področju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov, morajo biti z datumom od 1. 1.
2007 do 30. 11. 2007. Računi z datumom
pred 1. 1. 2007, kot računi z datumom po
30. 11. 2007, ne bodo upoštevani.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2007.
VI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin opravljata
pristojni organ občinske uprave in komisija.
Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih sredstev lahko ugotavlja tudi Nadzorni
odbor Občine Tolmin.
Prejemnik sredstev po Pravilniku za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in tem javnem razpisu, pri
katerem se ugotovi, da:
– sredstva delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena;
– so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku;
– je kršil druga določila pogodbe, je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve
alineje vrniti nenamensko porabljena sredstva oziroma v primerih iz druge in tretje
alineje vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunajo od dneva nakazila do dneva

vračila sredstev. Prejemnik v teh primerih
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
Komisija bo po odpiranju vlog vzorčno
preverila resničnost podatkov na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o
javnem razpisu
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo
v tajništvih in na Oddelku za gospodarstvo,
negospodarstvo in finance Občine Tolmin,
Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri Janji
Bičič, vodji Oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance, tel. 05/381-95-18,
e-mail: janja.bicic@tolmin.si, vsak delovni
dan v času uradnih ur, od 8. do 14. ure.
Občina Tolmin
Ob-24854/07
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v občini Brežice (Ur. l. RS, št.
39/07), Odloka o sprejetem proračunu občine Brežice za 2006 (Ur. l. RS, št. 9/06)
in priglasitvijo sheme državne pomoči št.
M001-5880173-2007 pri Ministrstvu za finance, objavljata Občina Brežice in Zavod
za podjetništvo in turizem Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj iz
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja mikro, malih in srednje velikih
podjetij v Občini Brežice v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v
nadaljevanju namen B).
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
140.000,00 EUR (postavka 4770 – subvencije obresti, zaposlitev, nakupa opreme).
Za mikro podjetja skupna okvirna višina
sredstev znaša: 70.000,0 EUR.
Namen A: 52.000,00 EUR.
Namen B: 18.000,00 EUR.
Za mala in srednja podjetja skupna okvirna višina sredstev znaša: 70.000,00 EUR.
Namen A: 52.000,00 EUR.
Namen B: 18.000,00 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala mikro, malim in srednjim podjetjem na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen namen pomoči, se dodeljena sredstva linerarno zmanjšajo vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznih namenih sredstva
ostala neporabljena, bodo prosta sredstva
prenesena na namene, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva
za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega
procesa ali proizvoda v obstoječem obratu
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali
modernizacije) in investicije v osnovna sred-
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stva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Namen A: Sofinanciranje investicij v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog – začetnih investicij – opredeljenih v
prejšnjem odstavku (sofinancira se investicije v stroje in opremo, izključene so investicije v nepremičnine). Upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar. Upoštevajo se
računi brez DDV.
Namen B: Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest (sistemiziranih
delovnih mest): stroški izplačanih bruto plač
za novo odprta delovna mesta, povezana z
investicijo v obdobju od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog. Izpolnitev kriterija
novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem
preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti
upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z
izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta (sistemizirana
delovna mesta) morajo biti ohranjena vsaj
5 let.
Upravičeni stroški začetnih investicij in
upravičeni stroški novih delovnih mest se
lahko združujejo vendar ne smejo preseči
višine pomoči (55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije).
Intenzivnost pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se mikro, majhno ali srednje veliko podjetje nahaja v regiji, upravičeni do regionalne
pomoči, je dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se
zviša za 15 odstotnih točk (3. člen Pravilnika
o spodbujanju podjetništva v občini Brežice)
in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev
za razvoj iz namena B tega razpisa, če so
prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani
Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih
virov.
3. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene mikro, majhne in srednje družbe ter samostojni
podjetniki posamezniki s sedežem v Občini
Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice.
Do sredstev so prav tako upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor
ima poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen
čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in
investira na območju Občine Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
mikro, majhne in srednje velike družbe po
Zakonu o gospodarskih družbah (55. člen).
Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje
dve od teh meril:
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– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
eurov.
Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve
od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
7.300.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 3.650.000
eurov.
Srednja družba je tista družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
29.200.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 14.600.000
eurov.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni tudi samostojni podjetniki
posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro,
majhne in srednje družbe smiselno uporabljajo.
Do sredstev za razvoj so upravičena
podjetja, ki so neodvisna.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za mikro, majhne družbe, razpolaga z lastniškim deleži in glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja
smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičene mikro, majhne in srednje družbe, ki niso za isti namen
sofinancirana iz drugih sredstev državnega
ali lokalnega proračuna in niso navedena v
seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije ne
sme poslovati (Ur. l. RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičene
mikro, majhne in srednje družbe, ki so v
skladu z Zakonom o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02, 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju
ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
Do finančnih spodbud ne morejo biti
upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo
na področju primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
področje ribištva in ribiških storitev,
področje premogovništva,
oddelek kopenskega prometa – področje
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo,
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oddelek 61 – vodni promet,
oddelek 62 – zračni promet.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem
in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena
z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
4. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
Za namen A: sofinanciranje začetnih investicij, realizacija plačil v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega
datuma, ki je določen za oddajo vlog – sofinancira se največ 25% vrednosti investicije.
Za namen B: sofinanciranje stroškov
novih delovnih mest, realiziranih v obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog, povezanih z investicijo – največ 40%
bruto plače za novo odprta delovna mesta,
povezana z investicijo.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 85.000,00
EUR (brez DDV), kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 2.000,00
EUR (brez DDV), kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko
sestavljena iz več računov, vendar mora
skupna vrednost te investicije presegati
2.000,00 EUR (brez DDV), pri tem da mora
biti vrednost posameznega računa najmanj
200,00 EUR (brez DDV).
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi za
oba namena, vendar za posamezen namen
le z eno vlogo.
Sredstva za pospeševanje razvoja mikro, malih in srednjih podjetij v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo
glede na vrsto intervencij kot nepovratna
sredstva in jih je možno dodeliti v primeru,
kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo
za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem,
se opravi ogled prijavljene investicije pri
upravičencu s strani članov komisije.
Merilo:
– število novih zaposlitev.
5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis,
je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev
po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da
bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih
investicij
1. Kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. Predstavitev investicije, specifikacija
in izjava (obrazcev SUBV/1b);
3. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega

razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog;
4. Dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
5. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
6. Izjava o značilnosti začetne investicije
(Obrazec SUBV/1A);
7. Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije o številu zaposlenih
za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
in izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno
varstvo Slovenije o številu zaposlenih oseb
v letu 2007;
8. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
10. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini
Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca za
vse zaposlene v poslovni enoti;
11. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest, povezani z
investicijo
1. Kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno
investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed navedenih: investicijski
elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.)
3. Dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto v obdobju od
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog,
priložijo se fotokopije;
6. Izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije o številu zaposlenih
za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
in izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno
varstvo Slovenije o številu zaposlenih oseb
v letu 2007;
7. Dokazila o realizaciji novih zaposlitev
(kopija M1/M2 obrazec);
8. Kopija delavske knjižice (stran 2
– osebni podatki in strani 6,7 – podatki o
delovnem razmerju);
9. Izjava o značilnosti začetne investicije
(Obrazec SUBV/1A);
10. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
11. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
12. Izjava vlagatelja o povezanosti
delovnega mesta z investicijo (obrazec
SUBV/6);
13. Vzorec pogodbe (parafiran).
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je
45 dni od datuma objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Vloge je potrebno poslati
na naslednji naslov: Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18,
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8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj –
prijava na javni razpis za dodelitev sredstev
iz občinskega proračuna 2007« s posebej
označenim »prijava na namen A oziroma
B« ter na zadnji strani kuverte ime in naslov
prosilca. Vsako vlogo za posamezni namen
je potrebno oddati ločeno. Vsebina vloge
mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za razvoj se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave
vlog. Na sklep o odobritvi sredstev je možna
pritožba v roku 8 dni na župana Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
vloži pa se na naslov Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Zavodom
za podjetništvo in turizem Brežice, v kateri
bodo določene vse medsebojne pravice in
obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec
bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in
pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz
pogodbe preverja Zavod za podjetništvo in
turizem Brežice.
9. Informacije: razpisna dokumentacija je
od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice
www.zpt-brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Samo Stanič, tel. 07/499-06-80,
e-pošta: info@zpt-brezice.si.
Občina Brežice in Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice
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Občina Šentrupert na podlagi 99. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 56/07)
in 4. člena Pravilnika o postopku za izbiro
in merilih za sofinanciranje programov in
investicij na področju socialnega varstva v
občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06 in 45/07)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Šentrupert
za leto 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, tel.
07/34-34-600, faks 07/34-34-601.
II. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2007 – 11.000 EUR.
III. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v
invalidnost.
2. Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov«.
4. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi,
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Šentrupert, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali
verske skupnosti,
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov,
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Šentrupert,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da
so registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o
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uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02). V primeru,
da nimajo šifre podrazreda 85.3, pa priložijo
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega
je razvidno, da so registrirani za opravljanje
glavne dejavnosti na področju socialnega
varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine
Šentrupert, razen invalidskih in dobrodelnih
organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine
Šentrupert),
b) so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor
prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na
področju socialno varstvenih dejavnosti, o
njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa,
g) prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...).
Na programski sklop 4: programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert
se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v
Občini Šentrupert.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Šentrupert.
Skupna višina sredstev je 11.000 EUR,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih
ranljivih skupin je 9.900 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 6.600 EUR,
– programe pod točko 2: 300 EUR,
– programe pod točko 3: 3.000 EUR,
– za programe društev upokojencev s
sedežem v Občini Šentrupert 1.100 EUR:
– programe pod točko 4: 1.100 EUR.
Posamezni programi lahko s strani Občine Šentrupert prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov
programa.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot raz
vojne in dopolnilne programe ter programe
rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in
materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
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nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V
primeru dvoma ali gre za upravičene stroške,
odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana,
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Šentrupert v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje.
Kot upravičeni stroški na področju investicij in investicijskega vzdrževanja bodo
upoštevani:
– stroški adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– stroški investicijskega vzdrževanja.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni
stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno,
da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstruk
cijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s
sedežem v Občini Šentrupert, se sredstva
razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v
letu 2007,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega
programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v
Občini Trebnje.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
V. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Šentrupert.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Šentrupert.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
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VI. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša, po
pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na
sedežu Občine Šentrupert, Šentrupert 33,
Šentrupert, na obrazcih, ki so sestavni del
razpisane dokumentacije. Obrazci se dobijo
v sprejemni pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert ali na spletni strani
Občine Šentrupert www.sentrupert.net.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu,
se s sklepom zavržejo.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VII. Rok do katerega morajo biti predložene vloge: vloga mora biti dostavljena
v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – socialno
varstvo.
VII. Izid razpisa
Občinska uprava Občine Šentrupert bo
v 30 dneh po zaključku razpisa na podlagi
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov in investicij na
področju socialnega varstva pripravila predlog izbora prijaviteljev, ki ga bo posredovala občinskemu svetu, ki odloči s sklepom.
Mnenje k predlogu poda pristojna komisija
za področje socialnega varstva, imenovana
s strani župana. O izboru prijaviteljev posameznih programov bodo kandidati pisno
obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na
občinskem svetu. Občinska uprava bo hkrati
z obvestilom o odločitvi občinskega sveta
pozvala prijavitelje k podpisu pogodbe.
Odpiranje ponudb ni javno.
VIII. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Občini Šentrupert, Irena Ribič, tel. 07/34-34-600.
Občina Šentrupert
Št. 302-17/2007 0403
Ob-24940/07
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJPT, 14/07-ZSPDPO), določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 58/07), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Krško (Ur. l. RS, št. 67/07) in na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči (št.
priglasitve: M002-5874571-2007), objavlja
Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško za leto
2007
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje ra-

zvoja malega gospodarstva v občini Krško s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so
se izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega
razpisa je 62.594 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje
razvoja malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:
a) za ukrep A v predvideni višini 41.730
EUR,
b) za ukrep B v predvideni višini 8.345
EUR,
c) za ukrep C v predvideni višini 4.173
EUR,
d) za ukrep D v predvideni višini 4.173
EUR,
e) za ukrep E v predvideni višini 4.173
EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede
na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
razpis premalo, se bodo vsem upravičencev
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 26/07-ZSDU-B,
33/07-ZSReg-B) in izpolnjujejo naslednje
pogoje.
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
EUR.
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
7.300.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 3.650.000
EUR.
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Strokovna društva in združenja na
področju podjetništva, ki so registrirana v
skladu za Zakonom o društvih (Ur. l. RS,
št. 61/06).
1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri
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katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih
pravic ni v lasti enega samega podjetja ali
v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo opredelitve za majhna in srednje velika
podjetja.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičena tudi podjetje, ki
ima sedež dejavnosti izven Občine Krško,
kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v
kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče) in
investira na območju Občine Krško. Če ima
podjetje sedež dejavnosti izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se
nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva,
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni
sektor – področje nabave vozil za prevoz
tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; podjetja, ki
opravljajo dejavnosti, ki niso upravičene do
prejema pomoči po pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do Občine Krško ali do države (DURS itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
5. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni
da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju ne bo presegla 200.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
znaša zgornja meja pomoči 100.000 EUR.
6. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost raču-

na (znesek davčne osnove brez DDV), pri
tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge
nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti
pridobljena sredstva v enkratnem znesku
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v
javnem razpisu za tekoče leto predvidena
za ta ukrep (za leto 2007 je to 41.730 EUR),
kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo
upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je
predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 850 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno
sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem mora biti vrednost
posameznega računa najmanj 250 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup:
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize,
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stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih avtomatov,
transportnih sredstev, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video
nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe
(npr. vgradna dvigala).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe
v nakup opreme in nematerialnih investicij.
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s
strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2006,
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopiji
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2005 in 2006).
g) Podroben opis posamezne izvedene
investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo,
itd.) in stroškovno razdelana konstrukcija
izvedene investicije (navedite specifikacijo
posameznih stroškov investicije in skupno
vrednost celotne investicije brez DDV in z
DDV).
h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o
plačanih računih (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno na kateri račun se nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu pa-
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tenta, licence itd. Iz računov in pogodb mora
biti razvidno za katero vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se uveljavlja
subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k
prijavam na državne in mednarodne javne
razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi
razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev
proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
so naročniki svetovalnih storitev za namen
prijave na državne in mednarodne javne
razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo
javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz
programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma
svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije,
ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in
pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki
je predmet tega ukrepa.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s
strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
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– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2006,
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopiji
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2005 in 2006).
g) Podroben opis in namen izvedenih
svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis,
naziv razpisa in datum ter kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis
vsebine projekta iz prijave na javni razpis,
višina odobrenih sredstev na razpisu, naziv
svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.)
ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV).
h) Dokazila o izvedenem svetovanju in
stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega
razpisa, kopije oddanega projekta na javni
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopije računov in dokazil o plačanih
računih za svetovanje (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je
jasno razvidno na kateri račun se nanaša),
pogodbe itd.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.
C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali
v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki iz predhodnih razpisov za tovrstni ukrep

niso upravičeni do sredstev iz letošnjega
razpisa,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu
ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah.
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s
strani AJPES-a z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2006,
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopiji
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2005 in 2006).
g) Podroben opis izvedenega promocijskega nastopa na posameznem sejmu ali
razstavi (katerega sejma ali razstave ste
se udeležili, razlogi za udeležbo, datum
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udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in
promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih stroškov in
skupno vrednost vseh stroškov brez DDV
in z DDV).
h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri
račun se nanaša).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.
D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju,
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem
delovnem mestu delojemalca v podjetju,
ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki
niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu
prenosljiva na druga podjetja ali delovna
področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in
majhna podjetja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter
imajo izdelan letni program usposabljanj in
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje
predvidene vrste programov izobraževanj
in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji,
posveti, tečaji uporabe nove tehnologije,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni
preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa
so osnovna izobraževanja, ki so sestavni
del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in
opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno
usposabljanje in dodatno izobraževanje.
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra z vsemi prilogami
in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra RS izdanega s
strani AJPES-a z vsemi prilogami in nakna-

dno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih:
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2006,
– izpis pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb v letu 2007.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilance stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2005 in 2006) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopiji
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2005 in 2006)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2005 in 2006).
g) Izdelan letni program izobraževanja
in usposabljanj podjetja za leto 2007 (vrste
programov izobraževanj in usposabljanj ter
predvideno število udeležencev).
h) Podroben opis izvedenih usposabljanj
in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja
oziroma usposabljanja, število udeležencev,
poimenski seznam udeležencev in delovno
mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na
izobraževanju oziroma usposabljanju) ter
stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih stroškov in
skupno vrednost vseh stroškov brez DDV
in z DDV).
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno na kateri
račun se nanaša), potrdila o opravljenem
izobraževanju oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje
ne izdajajo potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
neprofitnih strokovnih društev in združenj na
področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike
(strokovne konference, predavanja, simpozi-
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je, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava
in posredovanje različnih znanj, izkušenj in
mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter
dviguje kompetentnost udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano na podlagi Zakona o društvih
(Ur. l. RS, št. 61/06),
– društvo oziroma združenje mora imeti
sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost
na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
– upoštevajo se le računi z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40% upravičenih stroškov za
posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov,
srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti
(gradiva, medijsko obveščanje).
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2006.
e) Vsebinsko in finančno ovrednoten
program dela društva oziroma združenja za
leto 2007.
f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti,
razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in skupna vrednost vseh
stroškov po posameznih aktivnostih).
g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu
računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno
na kateri račun se nanaša).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.
V. Vsebina vloge: za vsak posamezen
ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje dodeljenih sredstev je 25. 11. 2007,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VII. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
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ponedeljka 15. 10. 2007 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško. Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z
oznako:
A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – nakup opreme in nematerialnih investicij«.
B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – svetovalne storitve«.
C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – promocija na sejmih in razstavah«.
D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – usposabljanje in izobraževanje«.
E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – strokovna društva in združenja«.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev petčlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog
ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Strokovna komisija bo po odpiranju
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila
resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško in meril, ki
so sestavni del tega javnega razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
8. Občina s prejemniki sredstev sklene
pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana 30 dan od prejema podpisane
pogodbe in pisnega zahtevka.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je odstopil od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpi-
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sa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 465-8/2007
Ob-24945/07
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi
45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), programa prodaje in nakupa nepremičnega premoženja občine, sprejetega
z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za
leto 2007 (Medobčinski uradni vestnik, št.
10/2007) in Posameznega programa prodaje nepremičnega premoženja objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Prodajalec: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru.
2. Predmet prodaje so:
a) Delno komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče v območju, ki se
ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem
načrtu za del naselja Pesnica pri Mariboru v Občini Pesnica (MUV, št. 19/2006, v
nadaljevanju: OLN), namenjeno za gradnjo
objektov za poslovno-stanovanjske, poslovne, stanovanjske, centralne ali športne dejavnosti v skupni površini 4.186 m², z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi
podatki:
parc. št.
630/11
630/13
666/21
672/1
672/3

kultura
vodotok
vodotok
njiva
njiva
njiva

Površina v m²
105
114
932
1384
1651

ZKV
636
636
634
625
625

k.o.
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca
Ranca

Zemljiške parcele predstavljajo del gradbenih parcel, v skladu z OLN.
b) Delno komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče v območju, ki se
ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem
načrtu za del naselja Pesnica pri Mariboru v Občini Pesnica (MUV, št. 19/2006, v
nadaljevanju: OLN), namenjeno za gradnjo
poslovnega ali stanovanjskega objekta ali
objekta drugih centralnih ali športnih dejavnosti, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
parc. št.
666/20

kultura
njiva

Površina v m²
408

ZKV
634

k.o.
Ranca

c) nezazidano stavbno zemljišče z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi
podatki:
parc. št.
258/3

kultura
travnik

Površina v m²
592

ZKV
90

k.o.
Vosek
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3. Izklicna cena na podlagi cenilnega poročila znaša za zemljišče:
a) parc. št. 630/11, 630/13, 666/21, 672/1
in 672/3, k.o. Ranca, v skupni izmeri 4.186 m²,
186.575, 00 eurov (45,00 eurov/ m²),
b) parc. št. 666/20, k.o. Ranca, v skupni izmeri 408 m², 18.630,00 eurov (45,00
eurov/ m²),
c) parc. št. 258/3, k.o. Vosek, 8.880,00
eurov (15,00 eurov/ m²).
V ceno ni vštet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
4. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 14. septembra 2007 pri Občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri
Mariboru. Ponudniki lahko obrazce dvignejo
vsak delovni dan v času uradnih ur, v sobi
109/I, tajništvo župana.
5. Od kupca za zemljiške parcele pod a)
se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo
obveže:
– da rok za začetek gradnje objekta(ov)
ne sme biti daljši od 2 let od nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta
ne sme biti daljši od 1 leta od pridobitve
gradbenega dovoljenja. Za dokončan(e)
objekt(e) se šteje(jo) objekt(i), ki ima(jo) veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta
bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o
prodaji zemljišča. Občina Pesnica lahko
zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega zem
ljišča ne izpolni roka iz te točke razpisa in
uveljavlja nastalo škodo.
6. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 1. 10. 2007, do 9. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
naslov prodajalca. V primeru, da ponudnik,
ki je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na
javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do
vključno 1. 10. 2007, do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh
od dneva umika ponudbe.
7. Ponudniki morajo ponudbo predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, z oznako »Ponudba za nakup
zemljišča ter navedba št. parcel-e in k.o.«.
8. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Pesnica št.
01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »kavcija za javno dražbo z
oznako »za nakup zemljišč ter navedba št.
parcel-e in k.o.«.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe.
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente: potrdilo o državljanstvu
ali fotokopijo osebnega dokumenta, ostali
pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod
katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji
državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
Pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne podatke, in sicer: svoj naziv, ime,
priimek, naslov, davčno številko, matično
številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno
in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti, potrdilo banke o sta-

nju na bančnih računih ali druga dokazila),
potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v
tem razpisu. Kolikor pravna ali fizična oseba
v postopku sodeluje po pooblaščencu, je
obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno
pri notarju.
9. Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec glede zemljišča nima
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
10. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem javnem odpiranju ponudb.
Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne
uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo
najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem
odpiranju.
11. Kupec mora poravnati kupnino v
celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva
izstavitve računa. Izročitev nepremičnine
in prenos lastništva se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov, navedenih v
12. točki tega razpisa. Če izbrani kupec
prodajne pogodbe ne sklene v navedenem
roku, se šteje, da je od nakupa odstopil,
vplačana kavcija pa mu zapade kot skesnina. Kavcija se zadrži tudi v primeru, da
se plačilo kupnine in stroškov ne izvede v
roku, pogodba pa razdere.
12. Izbrani ponudnik plača stroške notarske sestave kupoprodajne pogodbe, davčne
dajatve, notarsko overitev prodajalčevega
podpisa, stroške vpisa v zemljiško knjigo in
druge dajatve in stroške, nastale v zvezi s
prometom nepremičnin.
13. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
14. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
15. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe
kljub uspelemu razpisu.
16. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
ponedeljek, 1. 10. 2007, ob 11. uri v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, sejna soba klet.
17. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki bo ponudil
najkrajši plačilni rok, ob upoštevanju vseh
razpisnih pogojev. V primeru, da bodo ponudniki ponudili enake pogoje, bo ponudnik
izbran z žrebom.
18. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan, ki mu ga po zaključku postopka predlaga komisija.
19. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
20. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
21. Vse druge informacije lahko dobijo
zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
02/654-23-309, faks 02/653-07-91, kontaktna oseba Vilko Fartely. Ogled nepremičnin
je možen po dogovoru.
Občina Pesnica
Ob-24946/07
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
(Ur. l. RS, št. 118/04) in na podlagi Odloka
o proračunu Mestne občine Koper za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 15/07) objavlja Mestna
občina Koper
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javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2007/2008
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem
letu 2007/2008, 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 65% 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
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 2007/2008'', 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
2007/2008;
– 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;
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– 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 2007/2008''. 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, 15. oktobra 2007, 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 2007/2008 št. 410-213/2007.'' 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.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 331/2007-439-3884
Ob-24947/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), 10. člena in
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in
izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v
Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer 4/2007) ter Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2007 (Uradno glasilo
Občine Ljutomer št. 2/2007) objavlja Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2007.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 14.605,00 EUR
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci
– nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim
prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Ljutomer, ki so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s
področja upravičenih stroškov v letu 2007.
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V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov
in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto
2007.
V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov,
znaša 10% obračunane zavarovalne premije.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Ljutomer in zavarovalnico,
ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba
št. 114 (Aleš Vaupotič).
Prav tako se vse informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 114 ali na
tel. 02/584-90-69, pri kontaktni osebi Alešu
Vaupotiču, v času uradnih ur.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je vključno do
29. 9. 2007.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno
v vložišču Občine Ljutomer, soba št. 108.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga«, s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo 3. 10. 2007.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov župana Občine
Ljutomer v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v
primeru ugotovitve, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi

neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Ljutomer
Št. 410-0138/2007-3
Ob-25057/07
Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2007 (Uradni list RS, št. 17/07), Sklepa župana št.
410-0138/2007-1 z dne 31. 7. 2007 in zapisnikom komisije št. 410-0138/2007-2 z dne
13. 8. 2007, objavlja Občina Divača
javni razpis
za subvencioniranje programov
pripravništva in zaposlitev iskalcev
zaposlitve v Občini Divača za leto
2007/08
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
2. Predmet subvencioniranja:
– primarno: programi, namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki prvič začenjajo opravljati delo
ustrezno vrsti in nivoju dosežene izobrazbe
in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača,
– sekundarno: programi, namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača
in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni
minimalno 6 mesecev.
V obeh primerih so predmet subvencioniranja programi, s katerimi se subvencionira
zaposlitev s poklicno (triletno izobrazbo), V.
(srednjo izobrazbo), VI. (višjo izobrazbo) in
VII. (visoko) stopnjo izobrazbe.
3. Upravičenci do subvencij so:
javni zavodi, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale osebe
javnega in zasebnega prava, ki poslujejo
na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka in Postojna in so
ali bodo v letu 2007 zaposlili iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo, ki ima stalno
prebivališče na območju Občine Divača, za
minimalno dobo enega leta, če gre za zaposlitev osebe s VII. ali VI. stopnjo izobrazbe
oziroma za minimalno dobo šestih mesecev,
če gre za zaposlitev osebe s V. stopnjo izobrazbe ali poklicno – triletno izobrazbo.
V primeru, da so upravičenci v letu 2007
že zaposlili brezposelno osebo oziroma iskalca prve zaposlitve iz zgornjega odstavka,
so upravičeni do subvencije po tem razpisu
le v primeru, če bo delovno razmerje z brezposelno osebo trajalo še najmanj en mesec
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Prednost do subvencij imajo upravičenci navedeni v prvem odstavku te točke, ki
imajo sedež na območju Občine Divača, ne
glede na to, ali zaposlujejo osebo s VII., VI.,
V. ali triletno poklicno izobrazbo.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki
se ukvarjajo z dejavnostjo transporta, kmetijstva in ribištva, z izvozno dejavnostjo, ki je
neposredno povezana z izvoznimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki
bi bila pogojena z uporabo domačega blaga
na račun uvoženega.
4. Pravico do subvencioniranja programov imajo: organizacije iz točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– da imajo registrirano dejavnost in obratujejo na območju občin: Divača, Sežana,
Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka in Postojna,
kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da imajo poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom,
– da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– da bodo brezposelno osebo oziroma
iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača, zaposlili najmanj za dobo enega leta (za VII. in
VI. stopnjo izobrazbe) oziroma za najmanj
dobo šestih mesecev (za V. in triletno poklicno izobrazbo) od dneva sklenitve pogodbe v
skladu s tem razpisom oziroma da so iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo že
zaposlili v letu 2007 in bo delovno razmerje
s to osebo trajalo še najmanj en mesec po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
14.188,00 EUR.
Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini:
– za univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo 4.223,75 EUR,
– za višjo izobrazbo 3.425,99 EUR,
– za srednjo in poklicno (triletno) izobrazbo 3.101,93 EUR.
Prioriteto pri zaposlitvi imajo brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe, sledijo

VI. stopnja, V. stopnja in poklicna (triletna)
izobrazba.
6. Način izvajanja: izplačilo subvencije je
vezano na najmanj dobo enega leta oziroma
šestih mesecev. Oseba se v program vključi
na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna
pogodba. Subvencija se izplača na podlagi
tripartitne pogodbe, v enkratnem znesku, v
roku 30 dni od podpisa pogodbe.
7. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji (upravičenci) dvignejo na Občini Divača,
Kolodvorska ulica 3a v Divači, v sprejemni
pisarni, v času uradnih ur ali na spletni strani
http://www.divaca.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na
tel. 05/731-09-37 pri Nataši Macarol.
8. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog
Za prvo obravnavo je potrebno izpolnjene vloge, z vso potrebno dokumentacijo,
vložiti na Občino Divača, v roku petnajstih
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS. Vse nadaljnje vloge bo komisija obravnavala mesečno, do porabe sredstev. Rok
za predložitev zadnjih vlog je 20. 11. 2007.
Nepopolne vloge ne bodo upoštevane.
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis subvencioniranje zaposlovanja
2007/08« osebno ali po pošti na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen pošiljatelj.
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Odpiranje vlog ne bo javno.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni od oddaje vloge.
Občina Divača
Ob-24744/07
Na podlagi 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05), 3. in
14. člena Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov (Ur. l. RS, št. 40/03), v skladu
z določili Statuta Radiotelevizije Slovenije
in v skladu s pogoji izvedenega javnega
razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov AV RTV 003/2007 – dokumentarni
film (objavljen v Ur. l. RS, dne 18. 5. 2007
št. 43/07), izdajam
sklep
RTV Slovenija (naročnik) je dne 18. 5.
2007 v Ur. l. RS, št. 43/07 objavil javni razpis št. AV-RTV 003/2007. Rok za oddajo
ponudb je bil 25. 7. 2007 do 12. ure. Do
določenega datuma in ure je na naslov naročnika prispelo 11 ponudb.
Naročnik RTV Slovenija je pri javnem
razpisu z oznako AV RTV 003/2007 izbral
naslednja dva ponudnika:
VPK d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, za ponudbo z naslovom dela »Friderik in Veronika«
in
Luftmedia Tine Avpič s.p., Kolodvorska
2, 8333 Semič, za ponudbo z naslovom dela
»Molitev pred plovbo«.
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
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Javne dražbe
Ob-24881/07
Na podlagi internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem
z dne 25. 4. 2006 in sklepov uprave DARS
d.d., št. 98/1 z dne 5. 2. 2007 in 823/2 z dne
4. 9. 2007, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, ponovno razpisuje
javno dražbo
za prodajo 5 specialnih blindiranih
vozil,
ki bo v četrtek, dne 27. 9. 2007 ob 9.
uri v prostorih DARS d.d., Avtocestna baza
Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, sejna
soba.
Razpis je razdeljen v pet sklopov:
1. sklop:
Specialno vozilo MB Sprinter 308D, nabavljeno decembra 1996, z močjo motorja
58 KW in prostornino 2298 ccm ter 277.000
prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v januarju 2007 odjavljeno iz prometa.
2. sklop:
Specialno vozilo MB Sprinter 312D
CS-BL, nabavljeno maja 1996, z močjo motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter
341.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v aprilu 2007 odjavljeno iz prometa.
3. sklop:
Specialno vozilo MB Sprinter 312D
CS-BL, nabavljeno januarja 1999, z močjo
motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter
274.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v aprilu 2007 odjavljeno iz prometa.
4. sklop:
Specialno vozilo MB Sprinter 312D
CS-BL, nabavljeno julija 1997, z močjo motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter
414.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo
v avgustu 2006 odjavljeno iz prometa.
5. sklop:
Specialno vozilo MERCEDES MB 310D,
nabavljeno decembra 1994, z močjo motorja
70 KW in prostornino 2874 ccm ter 134.000
prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v decembru 2006 odjavljeno iz prometa.
Izklicna cena je določena v znesku brez
DDV in znaša 14.150,40 EUR za vse sklope skupaj oziroma po posameznih sklopih v
naslednjih zneskih:
1. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 308D

3.115,09 EUR

2. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 312D CS – BL

1.950,85 EUR

3. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 312D CS – BL

4.919,88 EUR

4. sklop:
Specialno vozilo MB
Sprinter 312D CS-BL

1.642,05 EUR

5. sklop:
Specialno vozilo MERCEDES MB 310D

2.522,54 EUR

Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene na posamezni sklop je 20,00
EUR.

Ogled predmetov prodaje – vozil je možen v sredo 19. 9. 2007, četrtek 20. 9. 2007
in petek 21. 9. 2007 med 10. in 13. uro, na
lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič 54,
1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri Dušanu Jerebu, tel. 01/51-88-418.
Prijava za sodelovanje na dražbi mora
biti dana v skladu z razpisno dokumentacijo. Zainteresirani dražitelji lahko pridobijo
razpisno dokumentacijo v elektronski obliki
na podlagi zahteve, poslane na elektronski
naslov prodajalca: prodaja@dars.si ali na
faks št. 01/300-99-33.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno za posamezni sklop, ki je določena
v tem razpisu za omenjene sklope. Dražba
je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi
najvišjo ponudbo. Ponudba veže do sklenitve pogodbe in do takrat ni mogoče več
odstopiti od ponudbe. Ugovori se podajajo
do zaključka zapisnika o dražbi za posamezni sklop.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje
na javni dražbi skupaj s priloženim potrdilom
o plačani kavciji poslati priporočeno po pošti
ali oddati osebno na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, 1. nadstropje soba 107,
označeno na naslednji način: »Sodelovanje
na javni dražbi: Prodaja 5 specialnih blindiranih vozil«.
V levem zgornjem kotu dražitelji označijo
svoj naziv in naslov.
Prijava mora prispeti najkasneje do 26. 9.
2007 do 12. ure.
V prijavi dražitelj navede, za kateri sklop
bo sodeloval na dražbi. Sodeluje lahko na
enem ali več sklopih, ki jih navede v prijavi.
2. Kavcija za posamezni sklop znaša
10% od vrednosti izklicne cene za posamezni sklop. Kavcija za posamezni sklop (sklope) mora biti plačana pred prijavo na javno
dražbo na transakcijski račun DARS d.d. št.
06000-0112292446. Celotno preostalo vrednost oziroma 90% pogodbenega zneska
mora uspeli dražitelj plačati v roku 8 dni po
izstavitvi računa, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe. Če bo dražitelj
sodeloval v postopku dražbe za več sklopov,
lahko poravna kavcijo z enim plačilom, pri
čemer mora v prijavi to izrecno navesti.
3. Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti v roku 15 dni po sklenitvi
pogodbe.
4. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vsi predloženi dokumenti.
5. Pred začetkom javne dražbe je prijavljeni dražitelj dolžan izkazati svojo identiteto oziroma predložiti pisno pooblastilo, iz
katerega izhaja, da je v imenu in za račun
dražitelja, ki ga zastopa, pooblaščen za draženje.
6. Uspešni dražitelj mora kupoprodajno
pogodbo podpisati najkasneje v roku 8 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj iz razlogov
na njegovi strani ne bo podpisal pogodbe v
postavljenem roku, šteje, da je odstopil od
nakupa, kavcija pa mu zapade – zadržal jo
bo prodajalec.

7. Dodatne informacije lahko zainteresirani dražitelji pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-20.
DARS d.d.
Ob-24842/07
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 87/04, 99/04 in 70/05), v skladu z 39. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepom nadzornega sveta JSS MOK z
dne 12. 6. 2007 objavlja
javno dražbo,
ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob
9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5,
Koper, za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na
naslovu Ulica II. Prekomorske brigade 37/d,
Koper, stoječa na parceli št. 500/38 k.o.
Semedela, s koristno površino 111,30 m2, s
pripadajočim stavbiščem v izmeri 48 m2 ter
dvoriščem v izmeri 125 m2, za izklicno ceno
187.091,10 EUR.
2. Nepremičnina, v naravi dvosobno
stanovanje na naslovu Strma pot 26, Izola, v izmeri 65,71 m2, vpisana v zk. vložku št. 1431/2 k.o. Izola, za izklicno ceno
123.948,70 EUR.
Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 100 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na TRR 01250-6000000239 – Namensko
premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 20100000 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
6. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
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8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po telefonu 664-64-21 ali
na spletnih straneh Mestne občine Koper
www.koper.si.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 478-31/2007
Ob-24704/07
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
7, Kostanjevica na Krki, na podlagi 19. in 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS
– UPB 1, 21/06 – odločba US RS in 14/07
– ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega
premoženja Občine Kostanjevica na
Krki
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. objekt na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc.
št. 79.S – stavbišče v izmeri 4 60 m², pašnik
v izmeri 2 12 m², in njiva v izmeri 1 82 m²,
vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št.
418 k.o. Črneča vas,
2. nepremičnina parc. št. 1459/4 – travnik v izmeri 7 05 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica,
3. nepremičnina parc. št. 1459/5 – travnik v izmeri 7 02 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica,
4. nepremičnina parc. št. 1459/7 – travnik v izmeri 7 48 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica,
5. nepremičnina parc. št. 1459/8 – travnik v izmeri 7 64 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica,
6. nepremičnina parc. št. 1459/9 – travnik v izmeri 6 77 m², vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2016 k.o. Kostanjevica,
7. nepremičnina parc. št. 823/9 – njiva v izmeri 25 03 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica,
8. nepremičnina parc. št. 823/8 – njiva v izmeri 61 18 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica,
9. nepremičnina parc. št. 823/11 – njiva v
izmeri 7 05 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica,
10. nepremičnina parc. št. 823/12 – njiva v izmeri 33 91 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 2412 k.o. Kostanjevica.
Predmet prodaje pod zaporedno številko 1 ni zaseden z najemnikom. Predmeti
prodaje so zemljiškoknjižno v lasti Občine
Krško in dejansko v lasti Občine Kostanjevica na Krki.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 1. 10. 2007 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene

Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1 znaša izklicna cena 51.100,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2 znaša izklicna cena 17.625,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 3 znaša izklicna cena 17.550,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 4 znaša izklicna cena 18.700,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 5 znaša izklicna cena 19.100,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 6 znaša izklicna cena 16.925,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 7 znaša izklicna cena 87.605,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 8 znaša izklicna cena 214.130,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 9 znaša izklicna cena 24.675,00
EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 10 znaša izklicna cena 118.685,00
EUR.
Znesek višanja: najnižji znesek višanja
za posamičen predmet prodaje na javni
dražbi je 450,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za posamičen predmet prodaje,
bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije
vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni
javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
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– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/498-12-79 in tel. 07/498-12-91, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 478-434/2007-3859
Ob-24746/07
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), sklepa Občinskega
sveta Občine Ljutomer št. 478-10/2007-3236
z dne 10. 7. 2007 in predloga Komisije o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem Občine Ljutomer z
dne 5. 9. 2007, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
v Stročji vasi
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
– parc. št. 180/3 njiva v izmeri 245 m2 in
parc. št. 180/7 dvorišče v izmeri 908 m2,
– stanovanjska stavba v izmeri 224 m2,
obe vlož. št. 191, k.o. Stročja vas.
Zemljišči predstavljata celoto in sta namenjeni izgradnji individualne stanovanjske
hiše. Stari objekt je bil porušen in odstranjen.
Zemljišči sta naprodaj po sistemu videno
– kupljeno, v zatečenem stanju.
Rok izgradnje stanovanjskih objektov je v
3 letih od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Odtujitev nepremičnine pred izpolnitvijo
vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni
možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil
pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan
nepremično vrniti v last Občini Ljutomer, po
enaki ceni kot jo je kupil, brez revalorizacije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena (na dan 31. 8. 2007,
brez DDV oziroma davka na promet nepremičnin): 17.750,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 250,00 EUR.
Kupnina zajema vrednost stavbnega
zemljišča in stroške komunalne opreme. V
strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objektov na javno
infrastrukturo in priključnih taks.
Kupec se zaveže na svoje stroške urediti
potrebno dodatno komunalno infrastrukturo
do svojih zemljišč.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notarski zapis, overitev, DDV oziroma davek na nepremičnine) krije kupec. Ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo
ponudbe. Prodajalka krije stroške cenitve
zemljišč in objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
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5. Način in rok plačila kupnine: kupec se
zaveže kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen.
Plačilo celotne kupnine v prej navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje za
razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v torek, dne 2. 10. 2007 ob 9.
uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 1.775,00
EUR na račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh od izvedbe javne
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
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Razpisi delovnih mest
Su 01/07
Ob-24705/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Ilirski Bistrici, Urad predsednika, Bazoviška cesta 22, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Ilirski Bistrici, Bazoviška 22, 6250
Ilirska Bistrica.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prijava mora vsebovati:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Urad predsednika (za
javni natečaj), Bazoviška 22, 6250 Ilirska
Bistrica.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Št. 269/2007
Ob-24706/07
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek razpisuje naslednja prosta
delovna mesta za:
– računovodja (m/ž) za nedoločen čas
s polnim delovnim časom,
– administrativno računovodski delavec (m/ž) za določen čas s polovičnim
delovnim časom,
– hišnik in čistilec (m/ž) za določen čas
s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence, sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 111-1/2007
Ob-24709/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007,
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007,

Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007,
Uradnem listu RS, št. 53 z dne 15. 6. 2007,
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 6. 7. 2007 in
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 10. 8. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-260/2007-31111
Ob-24710/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-24711/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. organizator na Območni izpostavi
Celje – nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta m/ž.
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Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končan štiriletni program srednjega izobraževanja administrativne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas – za dobo enega leta za nadomeščanje delavke v času porodniškega dopusta,
s polnim delovnim časom. Poskusno delo
dva meseca.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 25/2007
Ob-24712/07
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, razpisuje dve
delovni mesti:
1. ravnatelja Višje strokovne šole
– VSŠ (m/ž),
2. ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole - SPSŠ (m/ž).
Kandidat pod 1. in 2. točko mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s 53., 92., 96. ter 97. členom Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07), in sicer:
– Ima najmanj visokošolsko izobrazbo.
– Izpolnjuje pogoje za učitelja (predavatelja) ali svetovalnega delavca v šoli v kateri
kandidira za ravnatelja.
– Ima opravljen strokovni izpit v skladu
z zakonom.
– Ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo.
– Ima naziv svetnik, svetovalec ali mentor vsaj 5 let.
– Ima opravljen ravnateljski izpit ali ga
bo pridobil najkasneje leto dni po začetku
mandata.
– Ima 5 let izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
– Da predloži program vodenja šole v kateri kandidira za ravnatelja oziroma program
vodenja zavoda
– Za kandidate pod točko 1., da ima veljaven naziv »predavatelj višje šole«.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pod 143., 145.,
146., 148., 149. členu ZOFVI ter 43. členu
ZOFVI.
Kandidat mora vlogi priložiti tudi potrdilo
o nekaznovanosti (107/a člen ZOFVI), staro
največ 8 dni ter program vodenja šole (58.
člen ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Svet zavoda enega izmed imenovanih kandidatov za ravnatelja določi tudi kot direktorja zavoda Šolskega centra Šentjur.
Predviden začetek dela za kandidata
pod točko 1. je 22. januar 2008.
Predviden začetek dela za kandidata
pod točko 2. je 1. april 2008.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (s potrdilom o izobrazbi,
nazivu, delovnih izkušnjah, o nekaznovanosti idr., s kratkim življenjepisom ter programom vodenja) pošljite v 8 dneh po objavi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpisa na naslov: Svet Šolskega centra
Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur, z oznako »prijava na razpis za ravnatelja VSŠ« oziroma »prijava na razpis za
ravnatelja SPSŠ«.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po končanem postopku.
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Šolski center Šentjur
Su 2105/2007
Ob-24713/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)) na kazenskem oddelku
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prijava mora vsebovati:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-24850/07
Na podlagi 5. korespondenčne seje Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, Nova
vas 4b, 1385 Nova vas, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 43.,
53., 107.a in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom) pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, Nova vas
4b, 1385 Nova vas, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole
Toneta Šraja Aljoše
Ob-24855/07
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana,
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja organizacijske enote Srednja šola.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja organizacijske enote Srednja šola
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in
99. členom ter 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5),
in sicer:
1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca v organizacijski
enoti Srednja šola,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z
zakonom,
4. ima pridobljeno specialno pedagoško
izobrazbo,
5. ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo,
6. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
7. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
8. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
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10. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja organizacijske enote Srednja šola v Zavodu
za gluhe in naglušne Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja OE Srednja šola« pošljete:
Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a
členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od
8 dni, ter vašim programom vodenja organizacijske enote Srednja šola Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
1000 Ljubljana.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o odločitvi sveta prejeli v roku najkasneje 4
mesece od objave razpisa.
Svet Zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana
Ob-24856/07
Na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 60/06) in
9. člena Akta o ustanovitvi Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana, Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana, Tivolska
50, objavlja razpis za
direktorico/direktorja družbe Slovenska tiskovna agencija d.o.o.
Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom
določenih še naslednje razpisne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj na
področju medijev oziroma vodenju primerljivih družb,
– aktivno znanje ali angleščine ali nemščine ali francoščine,
– predložitev vizije razvoja s programom
dela za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in navedbami o
izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke /
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice,
– dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah
na področju medijev oziroma na vodilnih delovnih mestih primerljivih družb (npr. potrdilo
delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega
bo nedvoumno razvidno izpolnjevanje tega
pogoja),
– fotokopijo potrdila pristojnih organizacij
o aktivnem znanju (oziroma višji ravni zahtevnosti – B2) zahtevanega tujega jezika.
Direktorica / direktor bo imenovan/a za
mandatno obdobje štirih let.
Kandidatke / kandidati naj popolne prijave
z zahtevanimi dokazili in programom dela

pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa, v
zaprti kuverti na naslov Slovenska tiskovna
agencija, Ljubljana, Tivolska cesta 50, s pripisom: »Prijava na javni razpis za direktorico / direktorja STA d.o.o. – ne odpiraj.«.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog razpisna komisija ne bo upoštevala.
Prijavljene kandidatke / kandidati bodo
o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbrano kandidatko
/ kandidatom.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/241-01-22 (ga. Krašovec).
Slovenska tiskovna agencija d.o.o.
Št. 30/2007
Ob-24942/07
Svet Knjižnice Brežice na podlagi 20.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Brežice (Ur. l. RS, št. 87/03) in
sklepa Sveta Knjižnice Brežice o postopku
izbora in imenovanja direktorja/direktorice
javnega zavoda Knjižnice Brežice z dne
5. 9. 2007 objavlja razpis za
direktorja/direktorico Knjižnice Brežice.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri,
– imajo opravljen strokovni izpit (v kolikor imenovani kandidat nima opravljenega
strokovnega izpita iz bibliotekarske stroke,
ga je dolžan opraviti v skladu z 39. členom
ZKnj-1 (Ur. l. RS, št. 87/01) v roku dveh let
od imenovanja),
– imajo najmanj 7 let delovne dobe,
– imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazujejo znanje slovenskega jezika,
– imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
vodilnih oziroma vodstvenih delih.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke
predložiti program dela knjižnice za mandatno obdobje.
Mandat direktorja/direktorice Knjižnice
Brežice traja 5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z
označbo ''Ne odpiraj-javni razpis: direktor/direktorica Knjižnice Brežice'' priporočeno na
naslov: Knjižnica Brežice, Svet Knjižnice
Brežice, Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice,
v roku 15 dni od objave razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 1. 12. 2007.
Knjižnica Brežice
Ob-24948/07
Na podlagi 18. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
22/06, 61/06 – ZDru-1), 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A) in 18. in 19. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki
razvoj Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
12/04, 75/06), upravni odbor Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta:
direktor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (zaželen magisterij ali doktorat);
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– najmanj deset let delovnih izkušenj
(zaželene razvojno-tehnološke izkušnje iz
gospodarstva);
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (zaželeno znanje angleškega
jezika);
– državljanstvo Republike Slovenije;
– imajo reference s področja vodenja,
upravljanja in koordinacije dela;
– so strokovnjaki s področja dela agencije;
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovno področje:
– sprejemanje aktov v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije,
– predlaganje poslovne politike in ukrepov za njeno izvajanje,
– pripravljanje predlogov večletnih in letnih programov in finančnih načrtov agencije,
– pripravljanje predlogov splošnih aktov,
ki jih sprejema upravni odbor in drugih strokovnih podlag za delo upravnega odbora,
ter skrb za izvajanje odločitev upravnega
odbora,
– podpisovanje aktov, listin in drugih dokumentov ter sklepanje pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenovanje komisij, drugih delovnih
teles in strokovnih skupin za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravljanje poročil o delu in poslovanju agencije,
– opravljanje drugih del v skladu s predpisi, sklepom o ustanovitvi in statutom.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji za tehnološki razvoj Republike Slovenije pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,
6. videnje oziroma program dela agencije za mandatno obdobje 5 let.
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za mandatno obdobje 5 let
s polnim delovnim časom, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Javne agencije za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – prosto delovno mesto direktorja
Javne agencije RS za tehnološki razvoj«, na
naslov: Javna agencija RS za tehnološki razvoj, Maurerjeva 29 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 15 dni po objavi javnega natečaja v
Uradnem listu RS, št. 83, z dne 14. 9. 2007.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
tajnistvo@tia.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Marija Šterbenc, tel. 01/513-08-81.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Upravni odbor Javne agencije RS za
tehnološki razvoj
Št. 0221
Ob-24955/07
Javno podjetje centralna čistilna naprava
Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta
91, Domžale, na podlagi 10. člena družbene
pogodbe in sklepa skupščine podjetja objavlja javni razpis za delovno mesto:
direktor podjetja.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– da zoper njega/njo ni uveden kazenski
postopek oziroma, da ni bil/a pravnomočno
obsojen/a za kazniva dejanja, ki jih določa
zakon, ki ureja gospodarske družbe oziroma
zakon, ki ureja javne službe.
Kandidat/ka naj k prijavi priloži poleg pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev še:
– kratek opis – vizijo razvoja podjetja,
– pisno izjavo, da JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. oziroma razpisni komisiji dovoljuje, da pri upravljalcih osebnih podatkov
lahko pridobi osebne podatke kandidata oziroma preveri posredovane podatke.
Kandidati naj pošljejo svoje vloge najkasneje v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.,
Študljanska cest 91, 1230 Domžale, z oznako na ovojnici: »za razpisno komisijo«.
Direktor bo na osnovi 10. člena družbene pogodbe imenovan za dobo 4 let in bo
mandat nastopil predvidoma 6. 11. 2007.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 60 dneh po končanem razpisu.
Javno podjetje centralna čistilna
naprava Domžale - Kamnik d.o.o.
Št. 110-261/2007-31111
Ob-25163/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
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– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– 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. 110-175/2007-31111
Ob-25164/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.
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
Ob-25171/07
Na podlagi 11. Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00,
66/01, 84/01 in 85/02) Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja/direktorice.
1. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na
področju poslovanja ali filmske dejavnosti,
– poznavanje področja dela sklada,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika,
– poslovna sposobnost,
– da oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot 3
mesece, če še ni izbrisana.
2. Zahtevana dokazila:
– dokazilo o izobrazbi (npr. fotokopija
diplome),
– kopija delovne knjižice ter življenjepis
z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz
katerih so razvidna znanja iz druge, tretje in
četrte alinee 1. točke tega razpisa,
– potrdilo o aktivnem znanju najmanj
enega svetovnega jezika (certifikat, oziroma dokazilo o uspešno opravljenem izpitu
iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju, oziroma dokazilo o šolanju
v tujini),
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora več kot
tri mesece, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od treh mesecev, šteto od datuma oddaje vloge na javni
razpis.
Za izkazovanje pogoja iz tretje ter četrte
alineje 1. točke razpisa mora kandidat/ka
vlogi, poleg dokazil iz druge alineje druge točke tega poziva, priložiti tudi program
razvoja oziroma dela Filmskega sklada, ki
mora zajemati področje razvoja scenaristike, razvoja produkcije, razvoja postprodukcije, razvoja promocije in tržnega potenciala
slovenskih filmov.
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Nadzorni svet Filmskega sklada bo
obravnaval vloge, katerim bodo priložena
vsa zahtevana dokazila iz 2. točke tega javnega razpisa ter program razvoja oziroma
dela Filmskega sklada.
Mandat direktorja oziroma direktorice
traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Na podlagi sklepa o imenovanju
sklene z direktorjem oziroma direktorico pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega
sveta Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada. Predvideni nastop dela je
15. november 2007.
Prijave z zahtevanimi dokazili ter programom razvoja oziroma dela Filmskega sklada naj kandidati in kandidatke pošljejo s priporočeno pošto najkasneje do 15. oktobra
2007, in sicer na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva
38, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj
– razpis za direktorja/direktorico Filmskega
sklada«.
Kandidati in kandidatke bodo o izboru
obveščeni v 30 dneh po zaključku javnega
razpisa.
Morebitne informacije daje Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov:
danica@film-sklad.si.
Nadzorni svet Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada
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Druge objave

Ob-25166/07
Popravek
V besedilu javnega poziva za zbiranje
predlogov za sofinanciranje akcij za leto
2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
70/07 z dne 3. 8. 2007, je bila ugotovljena
napaka, zato uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Milošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo) in skladno s
sklepom uprave številka IS 7-399/07, z dne
11. 9. 2007, objavlja popravek besedila:
4. točka besedila poziva (Merila in kriteriji) se v celoti spremeni tako, da se po
novem glasi:
»Pri izboru projektov in programov bo
Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za
sofinanciranje projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Pri ocenjevanju projektov oziroma programov bo strokovno – programska komisija
upoštevala naslednje kriterije:
a) Festivali in ostale prireditve:
– ocena vsebinske vrednosti koncepta
programa – do 40 točk,
– predhodne reference nosilca projekta
ali programa – do 20 točk,
– vzpodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture – do 20 točk,
– vzpodbujanje specifične regionalne
usmerjenosti projekta – do 20 točk.
b) Štipendije in izobraževanje:
– predhodne reference nosilca projekta ali programa/prijavitelja štipendije – do
50 točk,
– ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila
avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk.
Skupna ocena »akcije«: maksimalno dosegljivo število točk 100.«
Tretji odstavek 10. točke besedila poziva
(Oddaja in posredovanje vlog) se spremeni
tako, da se po novem glasi:
»Strokovna komisija bo obravnavala vse
vloge, ki prispejo najkasneje do posameznega roka začetka seje strokovne komisije,
in sicer:
– 1. rok zasedanja strokovne komisije je
15. 10. 2007,
– 2. rok zasedanja strokovne komisije je
12. 11. 2007.«
Ostalo besedilo javnega poziva z dne
3. 8. 2007 ostane nespremenjeno.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 478-86/2007/3
Ob-24956/07
Ministrstvo za javno upravo na podlagi
določil 29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljene opreme na naslovu
Tržaška 132, Ljubljana
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: RS, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
2. Zakonska podlaga za razpolaganje:
Odlok o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Uredba
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) v povezavi z drugim
odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06).
3. Opis predmetov prodaje:
Inventarna
številka
19648
19649
19663
19644
19664
19916
19902
19913
19899
19910
19904
19930
19767
19885
20423
19109
19110
19111
19112
19113
19114
19115
19261
19397
19398
19878
19879
19880
21591
19728
19729
19730

Opis
omara
omara
omara
omara
omara
stol
stol
stol
stol
stol
stol
stol
miza
miza
kuhinja
protipožarna oprema
predalnik za izpise
predalnik za izpise
predalnik za izpise
predalnik za izpise
predalnik za izpise
predalnik za izpise
predalnik za izpise
pult blagajniška zaščita
predalnik za izpise
predalnik za izpise
polica konzola
polica konzola
polica konzola
stoječi pepelnik
mizica za stranke
mizica za stranke

Izhodiščna
cena v EUR
26,10
26,10
32,03
26,10
32,03
5,12
5,12
5,12
5,12
5,12
5,12
5,12
19,05
19,05
92,68
245,47
706,68
706,68
706,68
706,68
706,68
706,68
706,68
3.902,91
439,37
439,37
8,74
8,74
8,74
58,18
65,71
65,71

4. Način odprodaje: oprema se odproda po sistemu »videno – kupljeno«, zato
kupec nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja na
osnovi prodajne pogodbe.
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6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba za vsak posamičen predmet razpolaganja, opisan v točki
3., bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo
ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno.
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo
enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno
za vsak posamičen predmet razpolaganja,
bo pooblaščena oseba za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru
ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo
najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
Prednost imajo kupci, ki bodo ponudili odkup celotne opreme.
7. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
Plačilo kupnine v predhodno navedenem
roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
8. Rok sklenitve pogodb: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni
od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na RS, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
9. Informacije: ogled opreme je mogoč
po predhodnem dogovoru s Tanjo Pihlar
(01/478-18-08), ki interesentom nudi vse
podrobnejše informacije.
10. Zbiranje ponudb: nakup na podlagi te
objave se prične takoj po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Pisne ponudbe
morajo prispeti do 25. 9. 2007 do 11. ure po
pošti oziroma morajo biti do tega roka osebno vročene v glavni pisarni Ministrstva za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
Pisne ponudbe morajo biti oddane v zaprti
pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba za
nakup opreme na Tržaški 132 – Ne odpiraj«.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne
osebe.
11. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca, naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno
ceno za konkretni predmet razpolaganja.
12. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno
označene in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
13. Ustavitev postopka: prodajalec si
pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom, prav tako lahko Vlada RS ali
pooblaščena oseba za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla. Odškodninska odgovornost
prodajalca zaradi nesklenitve pogodbe s katerimkoli ponudnikom je izključena.
14. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-24745/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO), Ur. l. RS,
št. 14 z dne 16. 2. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil

1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 45
osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave
Republike Slovenije.
Skupna ocenjena vrednost vozil je
26.200,00 EUR. Izračun vrednosti je podal
Igor Šmajdek, sodni izvedenec in cenilec.
2. Rok za oddajo ponudb je 21. 9. 2007
do 9. ure.
3. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prejete najkasneje do 21. 9. 2007 do 9. ure
na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS.
4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena za odkup vseh
starih vozil.
5. Pogoji javne ponudbe: ponudnik mora
odkupiti vsa vozila. Najnižja odkupna cena
vozil je v Cenilnem poročilu ocenjena vrednost.
6. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe:
– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– podpisan predlog pogodbe.
7. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
8. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
9. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
10. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani
http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz Cenilnega poročila, ki je priloga razpisne dokumentacije.
Cenilno poročilo je le deloma objavljeno na
spletni strani. Celotno Cenilno poročilo, z
vključenimi fotografijami vozil, je na ogled
pri prodajalcu. Vozila so na davčnih uradih
po Sloveniji.
11. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede javnega naročila sta Jure
Mahkota, tel. 01/478-27-74; e-naslov:
jure.mahkota@gov.si in Igor Štraus, tel.
01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-25167/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada št. IS 7-399/07, z dne 11. 9. 2007, 5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00-ZJS
in 59/01), 4. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00,
66/01, 84/01 in 85/02), četrtega odstavka
1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04,
16/04, 95/04 – popr. in 134/06), 101. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnika o merilih
in kriterijih za izbor projektov in programov
(Uradni list RS, št. 16/05), Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje akcij za leto 2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje akcij za leto 2008.
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2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 42.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko v skladu
s pogoji poziva potegujejo pravne osebe,
ki so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti ter fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom in programom, ki ni namenjen
marketingu in ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim programom
ali projektom potegovati na tem pozivu za
sredstva Filmskega sklada.
3.4. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.5. V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse
pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.6. Posamezni producent ali fizična oseba lahko na tem pozivu kandidira z največ
tremi projekti.
3.7. Poleg pravnih oseb lahko kandidirajo tudi fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Splošnih pogojih poslovanja
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04,
16/04, 95/04 – popr. in 134/06).
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov in programov bo
Filmski sklad upošteval merila in kriterije,
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Pri ocenjevanju projektov oziroma programov bo strokovno – programska komisija
upoštevala naslednje kriterije:
a) Festivali in ostale prireditve:
– ocena vsebinske vrednosti koncepta
programa – do 40 točk,
– predhodne reference nosilca projekta
ali programa – do 20 točk,
– vzpodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture – do 20 točk,
– vzpodbujanje specifične regionalne
usmerjenosti projekta – do 20 točk.
b) Štipendije in izobraževanje:
– predhodne reference nosilca projekta
ali programa/prijavitelja štipendije – do 50
točk,
– ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila
avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk.
Skupna ocena »akcije«: maksimalno dosegljivo število točk 100.
5. Obvezne priloge
Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec,
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava oziroma v primeru prijave fizične osebe,

Stran

6372 /

Št.

83 / 14. 9. 2007

izpolnjena in podpisana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja s pogoji poziva,
3. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava oziroma v primeru prijave fizične osebe
izpolnjena in podpisana izjava št. 3, da predlagatelj z istim programom ali projektom ni
kandidiral za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji in pridobil proračunska
sredstva ali ne kandidira za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
4. izpisek iz sodnega registra oziroma
registra društev oziroma evidence ustanov,
ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in
s katerim se dokazuje registracija prijavitelja
za opravljanje filmske in video dejavnosti; v
primeru prijave fizične osebe mora le-ta predložiti potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne
sme biti starejše od šestih mesecev,
5. vsebinska zasnova in terminski načrt
akcije z opredelitvijo ciljev projekta/programa,
6. finančna konstrukcija akcije s predračunom in z dokazili o drugih virih financiranja (pisma o nameri, predpogodbe, pogodbe), katera morajo izkazovati višino vloženih
sredstev v projekt/ program,
7. reference prijavitelja z dokazili – posebej za festivale in ostale prireditve ter za
štipendije:
7.a) festivali in ostale prireditve:
– biografija nosilca projekta,
– dokazila o vsebinsko in finančno primerljivih izvedenih projektih, kolikor je prijavitelj že izvajal tovrstne projekte,
– medijski in strokovni odzivi na akcije
v preteklih letih, kolikor prijavitelj razpolaga
z dokazili,
– dokazila o nagradah, kolikor jih je prejel,
– dokazila o številu udeležencev oziroma obiskovalcev na dosedanjih realiziranih
akcijah, kolikor je že organiziral tovrstne
projekte.
7.b) štipendije in izobraževanje:
– biografija prijavitelja,
– dokazila o dosedanjem izobraževanju,
– potrdila o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih s področja akcije, za katero
kandidira,
– potrdila o strokovnih in profesionalnih
izkušnjah s področja akcije, za katero kandidira,
– vsebinska utemeljitev prijave, za katero kandidira in program izobraževanja.
6. Izbor projektov in programov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka praviloma predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na
poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja pa bo vloge
ocenjevala tudi strokovno – programska
komisija.
Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki
bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje, vendar z najmanj 75 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu
s predlagano finančno udeležbo Filmskega
sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev Filmskega sklada.
7. Način ocenjevanja programov in projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno
z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna
ocena posameznega projekta ali programa
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je seštevek posameznih kriterijev in meril za
programski sklop.
Če se v okviru javnega poziva obravnava
vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako
drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V
takem primeru se projektu prišteje povprečje
števila točk ostalih ocenjevalcev.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6
mesecev od objave v Uradnem listu RS
do porabe sredstev oziroma do zaključka
javnega poziva.
Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so:
1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 12. 12. 2007.
2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 28. 3.
2008.
9. Dokumentacija poziva obsega:
9.1. besedilo poziva,
9.2. prijavni list,
9.3. obvezne priloge (točka 5 javnega
poziva).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne
tudi s spletne stran Filmskega sklada http://
www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi
ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski
in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na
ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne
priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec
in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni
poziv 2008 za sofinanciranje akcij, do 14. 3.
2008, oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža
pravne osebe oziroma naslov stalnega prebivališča fizične osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,

ki jih zahtevata besedilo, in dokumentacija
javnega poziva in ni izpolnjena v skladu z
drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo
za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro.
Filmski sklad Republike Slovenije javni sklad
Ob-25168/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada št. IS 7-399/07, z dne 11. 9. 2007, 5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00-ZJS
in 59/01), 4. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00,
66/01, 84/01 in 85/02), četrtega odstavka
1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03, 5/04,
16/04, 95/04 – popr. in 134/06), 101. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Pravilnika o merilih
in kriterijih za izbor projektov in programov
(Uradni list RS, št. 16/05), Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje razvoja projektov
(igranih, animiranih, dokumentarnih
filmov) za leto 2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje razvoja projektov (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2008.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 75.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko v skladu
s pogoji poziva potegujejo pravne osebe,
ki so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti ter fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom in programom, ki ni namenjen
marketingu in ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim programom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ali projektom potegovati na tem pozivu za
sredstva Filmskega sklada.
3.4. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.5. V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse
pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.6. Posamezen producent ali fizična
oseba se lahko na ta javni poziv prijavi z
največ tremi projekti.
3.7. Za sredstva na tem javnem pozivu
lahko kandidira in pridobi sredstva slovenski
producent s projektom v slovenskem jeziku,
v katerem bo skupni slovenski delež dosegal minimalno 50% predračunske vrednosti
projekta in v katerem udeležba slovenskih
avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov,
glavnih igralcev in stranskih igralcev dosega
minimalno 50%.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov in programov bo
Filmski sklad upošteval merila in kriterije,
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Pri ocenjevanju projektov bo strokovno
– programska komisija upoštevala naslednje kriterije:
4.1 vsebinska zasnova in potencial projekta – do 40 točk,
4.2 aktualnost za slovenski/evropski/
drug mednarodni kulturni prostor – do
10 točk,
4.3 dosežki in izkušenost režiserja in
scenarista, glede na dosedanje realizirane
filmske projekte, udeležbo in nagrade na
filmskih festivalih – do 30 točk,
4.4 strokovna in finančna kredibilnost
producenta glede na realizirane projekte,
udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost družbe producenta – do 20 točk.
Pri oblikovanju skupne ocene »strokovna in finančna kredibilnost producenta« se
upoštevajo:
– Curriculum vitae producenta, dosedanje realizirane filmske projekte slovenskega
producenta, udeležbo in dosežke le-teh na
mednarodnih filmskih festivalih, uspešnost
le-teh pri gledalcih ter prodajno uspešnost
filma v tujini (kino in TV distribucija), kar
predstavlja skupaj do 80% podane ocene
pod 4.4 točko poziva,
– solventnost družbe slovenskega producenta s predložitvijo bančnega potrdila o
solventnosti, kar predstavlja skupaj do 20%
podane ocene pod 4.4 točko poziva.
Ocena »razvoja projekta«: maksimalno
dosegljivo število točk 100.
5. Obvezne priloge
Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec,
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z razpisnimi pogoji,
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim programom
ali projektom ni kandidiral za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdio-

vizualnih medijev v Republiki Sloveniji in ne
kandidira za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji,
5. izpisek iz sodnega registra oziroma
registra društev oziroma evidence ustanov,
ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in
s katerim se dokazuje registracija prijavitelja
za opravljanje filmske in video dejavnosti.
V primeru prijave fizične osebe mora le-ta
predložiti potrdilo o stalnem prebivališču v
Republiki Sloveniji, ki ne sme biti starejše
od šestih mesecev,
6. štiri izvode sinopsisa v slovenskem
jeziku,
7. štiri izvode treatmentov/povzetkov
(kratki igrani film najmanj 100 vrstic, kratki
dokumentarni film najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani/animirani film najmanj 250 vrstic,
celovečerni dokumentarni film najmanj 100
vrstic) v slovenskem jeziku,
8. predlog finančne konstrukcije z dokazili koproducentov projekta (pisma o nameri, predpogodbe, pogodbe), katera morajo
izkazovati višino sredstev, ki jih v okviru
predračuna projekt zagotovi producent s
koproducenti,
9. predlog terminskega načrta,
10. dokazila režiserja:
– biografija režiserja,
– dokazila o realiziranih filmskih projektih
(režija), kolikor je že realiziral kak projekt,
– dokazila o sodelovanju na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je sodeloval na teh festivalih,
– dokazila o prejetih nagradah na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih
(režija), kolikor je prejel kako nagrado,
11. dokazila scenarista:
– biografija scenarista
– dokazila o realiziranih filmskih projektih
(scenarij), kolikor je že realiziral kak projekt,
– dokazila o sodelovanju na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je sodeloval na teh festivalih,
– dokazila o prejetih nagradah na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih
(scenarij), kolikor je prejel kako nagrado,
– dokazila o drugem delu na področju
scenaristike,
12. dokazila producenta:
– biografija producenta,
– dokazila o realiziranih filmskih projektih (produkcija), kolikor je že realiziral kak
projekt,
– dokazila o sodelovanju z realiziranimi
filmskimi projekti na nacionalnem in mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je sodeloval
na teh festivalih,
– dokazila o prejetih nagradah za realizirane filmske projekte na nacionalnem in
mednarodnih filmskih festivalih, kolikor je
prejel kako nagrado,
– dokazila o gledanosti realiziranih filmskih projektov, potrjena s strani distributerja,
– dokazila o prodajni uspešnosti realiziranih filmskih projektov v tujini (kino in TV
distribucija),
13. potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti
za gospodarske družbe ali letno poročilo
preteklega leta za javne zavode in ustanove, potrjeno s strani odgovorne osebe,
6. Izbor projektov in programov
Vloge na javni poziv se obravnavajo
posamično in vsaka praviloma predstavlja
ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele
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na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge ocenjevala tudi strokovno – programska
komisija.
Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki
bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje, vendar z najmanj 75 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu
s predlagano finančno udeležbo Filmskega
sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev Filmskega sklada.
7. Način ocenjevanja programov in projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno
z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna
ocena posameznega projekta ali programa
je seštevek posameznih kriterijev in meril za
programski sklop.
Če se v okviru javnega poziva obravnava
vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako
drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V
takem primeru se projektu prišteje povprečje
števila točk ostalih ocenjevalcev.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6
mesecev od objave v Uradnem listu RS
do porabe sredstev oziroma do zaključka
javnega poziva.
Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta:
1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 7. 12. 2007.
2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 4. 4. 2008.
9. Dokumentacija poziva obsega:
9.1. besedilo poziva,
9.2. prijavni list,
9.3. obvezne priloge (točka 5 javnega
poziva).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne
tudi s spletne stran Filmskega sklada http://
www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi
ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski
in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na
ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne
priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec
in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
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na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni
poziv 2008 za sofinanciranje razvoja projektov, do 14. 3. 2008 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime
pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov
stalnega prebivališča fizične osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki
jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva, in ni izpolnjena v skladu z drugim
odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo
za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro.
Filmski sklad Republike Slovenije javni sklad
Ob-25169/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada št. IS 7-399/07, z dne 11. 9. 2007,
5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94,
22/00-ZJS in 59/01), 4. člena Sklepa o
ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02),
četrtega odstavka 1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list
RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr. in
134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje realizacije projektov
celovečernih, srednjemetražnih in
kratkih filmov – igranih, dokumentarnih,
animiranih – za leto 2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet javnega poziva je sofinanciranje realizacije projektov
celovečernih, srednjemetražnih in kratkih
filmov – igranih, dokumentarnih, animiranih
– za leto 2008.
2. Okvirna skupna vrednost razpisanih
sredstev je skupaj 3.500.000 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter fizične
osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, registrirane za opravljanje filmske
in video dejavnosti (v nadaljevanju: slovenski producent).
Za sredstva Filmskega sklada se lahko
potegujejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka te točke tudi tuje pravne in fizične osebe,
če izpolnjujejo pogoj iz 20. člena Zakona o
Filmskem skladu Republike Slovenije – javnem skladu.
3.2. Za sofinanciranje projektov lahko
kandidira in pridobi sredstva slovenski producent s projektom v slovenskem jeziku,
kjer bo skupni slovenski delež dosegal minimalno 50% predračunske vrednosti projekta
in v katerem udeležba slovenskih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov, glavnih
igralcev in stranskih igralcev dosega minimalno 50%.
3.3. Za sredstva Filmskega sklada v sklopu realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev – igranih,
dokumentarnih, animiranih – za leto 2008
lahko kandidira producent s projektom režiserja, ki do poteka roka za predložitev vlog
na ta javni poziv, ni realiziral avdiovizualnega dela za kinematografsko distribucijo.
3.4. Slovenski producent lahko kandidira
samo s projektom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi.
3.5. Slovenski producent, ki je z istim
projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev
v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
se ne more z istim projektom potegovati na
tem javnem pozivu Filmskega sklada.
3.6. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje projektov lahko kandidira in
pridobi sredstva slovenski producent, ki je
izpolnil vse zapadle pogodbene in finančne
obveznosti do Filmskega sklada.
3.7. Slovenski producent je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.8. Posamezen slovenski producent lahko na tem javnem pozivu kandidira z največ
tremi projekti. Kolikor slovenski producent
prijavi več projektov, pristojna komisija za
odpiranje zavrže kasneje odprte vloge, ki
presegajo cenzus prejšnjega stavka.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor programov
in projektov (Uradni list RS, št. 16/05).
4.1.1 Pri ocenjevanju projektov se bodo
upoštevali naslednji kriteriji:
Celovečerni film:
– umetniška vrednost scenarija – do
40 točk,
– utemeljenost in vizija režijske eksplikacije – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost režiserja glede
na dosedanje realizirane projekte, udeležbo
in nagrade na festivalih – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost drugih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov glede na
dosedanje realizirane filmske projekte, ude-

ležbo in nagrade na filmskih festivalih in glede na njihov potencialni prispevek k projektu
– do 10 točk,
– strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost družbe producenta – do 10 točk,
– promotivni potencial projekta – do
10 točk,
– tržni potencial projekta v Republiki Sloveniji – do 10 točk.
Ocena »realizacije projektov« strokovnih komisij: maksimalno dosegljivo število
– 100 točk.
Srednjemetražni in kratki film:
– umetniška vrednost scenarija – do
50 točk,
– utemeljenost in vizija režijske eksplikacije – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost režiserja glede
na dosedanje realizirane projekte, udeležbo
in nagrade na festivalih – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost drugih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov glede na
dosedanje realizirane filmske projekte, udeležbo in nagrade na filmskih festivalih in glede na njihov potencialni prispevek k projektu
– do 10 točk,
– strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost producenta – do 10 točk,
– promotivni potencial projekta – do
10 točk.
Ocena »realizacije projektov« strokovnih komisij: maksimalno dosegljivo število
– 100 točk.
4.1.2 Oceno kriterija »umetniška vrednost scenarija« se pridobi na naslednji
način: Ocena scenarija se pomnoži pri celovečernem filmu s ponderjem 0.4, pri srednjemetražnem in kratkem filmu pa s ponderjem 0.5; zmnožek pomeni oceno kriterija
»umetniška vrednost scenarija«.
Ocena scenarija se pridobi na naslednji
način:
a) Igrani in animirani film
– vsebinska izvirnost tematike – do
30 točk,
– aktualnost za slovenski/evropski/drug
mednarodni kulturni prostor – do 15 točk,
– prepričljivost in komunikativnost zgodbe in glavnih likov (ali likovne zasnove pri
animiranem filmu) – do 20 točk.
Maksimalno dosegljivo točk: 100 točk.
b) Dokumentarni film
– vsebinska izvirnost tematike – do
40 točk,
– aktualnost za slovenski/evropski/drug
mednarodni kulturni prostor – do 20 točk,
– prepričljivost in komunikativnost pripovedne strukture – do 40 točk.
Maksimalno dosegljivo točk: 100 točk.
4.1.3 Pri oblikovanju skupne ocene »strokovna in finančna kredibilnost producenta«
se bodo upoštevala naslednja merila:
– Curriculum vitae producenta, dosedanje realizirane filmske projekte slovenskega
producenta, udeležbo in dosežke le-teh na
mednarodnih filmskih festivalih, uspešnost
le-teh pri gledalcih ter prodajno uspešnost
filma v tujini (kino in TV distribucija), kar
predstavlja skupaj do 80% podane ocene
za strokovno in finančno kredibilnost producenta,
– solventnost družbe slovenskega producenta s predložitvijo bančnega potrdila o
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solventnosti, kar predstavlja skupaj do 20%
podane ocene za strokovno in finančno kredibilnost producenta.
4.1.4 Pri oblikovanju skupne ocene kriterija »promotivni potencial filma« bo ovrednotena potencialna možnost promocije slovenske kinematografije in promotivna kvaliteta
projekta glede na:
– potencialno možnost uvrstitve projekta
v program filmskih festivalov A in B kategorije – glede na vsebino projekta ter režiserjev
CV (do 50% skupne ocene),
– glede na podane predpogodbe o distribuciji projekta v kinematografih v EU in na
drugih pomembnih filmskih trgih (do 25%
skupne ocene),
»– pred-odkupne« pogodbe s pomembnejšimi TV hišami v EU in drugje (do 25%
skupne ocene).
4.1.5 Pri oblikovanju skupne ocene »tržni
potencial projekta v Republiki Sloveniji« se
bo uporabilo naslednje merilo:
– potencialni doseg 5.000 gledalcev v
kinematografih je ovrednoten z 1 točko, vendar največ do 10 točk.
4.2 Skupna ocena posameznega projekta je sestavljena iz ocen strokovne komisije
in ocene uprave.
V postopek ocenjevanja uprave se sprejmejo samo tisti projekti, ki imajo zaključeno
finančno konstrukcijo, izkazano s predpogodbami ali pismi o nameri ter ostalimi pisnimi in verodostojnimi dokazili. Predpogodbe
ali pisma o nameri in ostala dokazila morajo
izkazovati višino vloženih sredstev. Projekti,
ki ne izpolnjujejo tega pogoja, so v postopku vrednotenja s strani uprave ocenjeni z
0 točkami.
4.2.1 Pri ocenjevanju in vrednotenju
uprave se upoštevajo naslednji kriteriji:
– predlagani odstotek finančne udeležbe
producenta v projektu, naveden v predloženi
vlogi – do 10 točk,
– pokrivanje vsebinske in žanrske raznolikost v slovenski filmski industriji glede
na realizirane projekte preteklih dveh let ter
glede na poslovne cilje Filmskega sklada,
opredeljene v poslovnem in programskem
načrtu Filmskega sklada – do 20 točk,
– natančnost izdelave in realističnost predlagane finančne konstrukcije glede na podane glavne elemente projekta – do 5 točk.
Maksimalno dosegljivo število (ocena
uprave) – 35 točk.
4.2.1.1 Pri oblikovanju skupne ocene
»predlagani odstotek finančne udeležbe
producenta, naveden v predloženi vlogi«
mora uprava uporabiti naslednje merilo:
– udeležba producenta v projektu v višini
4% zaključene finančne konstrukcije je ovrednotena z 1 točko, pri čemer se eventualna
udeležba Filmskega studia Viba Film ne šteje v producentov delež na projektu.
4.2.1.2 Pri oblikovanju skupne ocene
»pokrivanje vsebinske in žanrske raznolikosti v slovenski filmski industriji glede na realizirane projekte preteklih dveh let ter glede
na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene v poslovnem in programskem načrtu
Filmskega sklada«, mora uprava upošteva
tudi naslednja merila:
– debitantski projekti,
– različne ciljne skupine občinstva,
– raznovrstnost avtorske poetike,
– predlagana višina finančne udeležbe
Filmskega sklada, navedena v vlogi, ob
upoštevanju razpoložljivih sredstev Filmskega sklada ter glede na podano finančno
konstrukcijo predlagatelja.

5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo
posamično in vsaka praviloma predstavlja
ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele
na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja, bo vloge ocenjevala tudi strokovno – programska
komisija.
Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki
bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje, vendar z najmanj 95 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu
s predlagano finančno udeležbo Filmskega
sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev Filmskega sklada.
6. Način ocenjevanja projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno
z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna
ocena posameznega projekta ali programa
je seštevek posameznih kriterijev in meril za
programski sklop.
Če se v okviru javnega poziva obravnava
vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako
drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V
takem primeru se projektu prišteje povprečje
števila točk ostalih ocenjevalcev.
7. Obvezne priloge:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana
oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 1, da se
strinja s pogoji poziva,
– izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana
oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom ni kandidiral za
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev
oziroma ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana
oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 4 o urejenosti avtorskih pravic za kinematografsko
predvajanje,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana
oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 5 o zavarovanju projekta,
– izpisek iz sodnega registra oziroma
registra evidence ustanov, ki ne sme biti
starejši od šestih mesecev in s katerim se
dokazuje registracija predlagatelja za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti
zastopnik oziroma odgovorna oseba pravne osebe,
– predlog zaključene finančne konstrukcije projekta s specifikacijo deležev producentov in dokazili o višini vloženih sredstev
(v štirih izvodih),
– predračun projekta (v štirih izvodih),
– terminski plan s specifikacijo priprav,
produkcije, vključujoč predvideno število
snemalnih dni, post produkcije in predvide-
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nim začetkom kinematografske distribucije
(v štirih izvodih),
– podpisana in ožigosana specifikacija
tehničnih uslug in storitev s strani ponudnika,
– seznam izvedbene tehnične ekipe,
– štirje izvodi sinopsisa,
– štirje izvodi scenarija,
– režijska eksplikacija (v štirih izvodih),
– štirje izvodi snemalne knjige/story board pri animiranem filmu,
– biografija režiserja projekta z referencami, izpolnjen obrazec št. 1 z dokazili,
– seznam soavtorjev in avtorjev prispevkov, z dokazili njihovih dosedanjih del, s
predstavitvijo dosedanjih dosežkov glede
na realizirane filmske projekte, udeležbo
in nagrade na filmskih festivalih ter eksplikacijo njihovega potencialnega prispevka k
projektu. V skladu z Zakonom o avtorski
in sorodnih pravicah so soavtorji in avtorji
prispevkov: scenarist, direktor fotografije,
skladatelj, scenograf, kostumograf, oblikovalec maske (filmski sklad dopušča alternativo oblikovalec zvoka), montažer ter pri
animiranem filmu glavni animator (v štirih
izvodih),
– seznam predvidene igralske zasedbe,
– biografija in profil družbe slovenskega
producenta z referencami, izpolnjen obrazec št. 2 s priloženimi potrjenimi dokazili in
navedenimi podatki o uspešnosti projektov,
– dokazila o finančni ter poslovni sposobnosti, in sicer za gospodarske družbe
obrazci BON-1/P za zadnji ZR, za samostojne podjetnike in zavode podatki iz bilance
uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi pooblaščena oseba ter
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
dokumenti ne smejo biti starejši od 60 dni
od datuma odpiranja vlog,
– predodkupne pogodbe z distributerji ali
pisma o nameri in predodkupne pogodbe s
TV hišami,
– parafirana predpogodba.
Strokovne komisije si pridržujejo pravico
do preverjanja predloženih dokazil in referenc, priloženih ali navedenih v vlogi. Kolikor
strokovne komisije po opravljenem postopku preverjanja ugotovijo nepravilno navedbo, predloženo v dokazilih ali navedeno v
izjavah oziroma vlogi ter kolikor predlagatelj ne predloži dokazila za reference, imajo
pravico, da ne upoštevajo takšnih dokazil
ali navedb.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6
mesecev od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma
do zaključka javnega poziva.
Datuma zasedanja strokovno-programske komisije sta:
1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 12. 12. 2007.
2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 3. 2008.
9. Dokumentacija poziva obsega:
9.1. besedilo poziva,
9.2. prijavni list,
9.3. obvezne priloge (točka 7 javnega
poziva).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega skla-
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da, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne
tudi s spletne stran Filmskega sklada http://
www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi
ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski
in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na
ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne
priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec
in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga
za javni poziv za sofinanciranje realizacije
projektov celovečernih, srednjemetražnih
in kratkih filmov – igranih, dokumentarnih,
animiranih – za leto 2008«, do 14. 3. 2008,
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne
osebe oziroma naslov stalnega prebivališča
fizične osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahtevata besedilo in dokumentacija
javnega poziva in, ki ni izpolnjena v skladu
z drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo
za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-25170/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada št. IS 7-399/07, z dne 11. 9. 2007,
5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94,
22/00-ZJS in 59/01), 4. člena Sklepa o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02),
četrtega odstavka 1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list
RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr. in
134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje razvoja scenarijev
(igranih, animiranih, dokumentarnih
filmov) za leto 2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
sofinanciranje razvoja scenarijev (igranih,
animiranih in dokumentarnih filmov) za leto
2008.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 160.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje na pozivu:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko v skladu
s pogoji poziva potegujejo pravne osebe,
ki so v Republiki Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti ter fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom in programom, ki ni namenjen
marketingu in ekonomski propagandi.
3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim programom
ali projektom potegovati na tem pozivu za
sredstva Filmskega sklada.
3.4. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.5. V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse
pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.6. Posamezen producent ali fizična
oseba lahko na ta javni poziv prijavi z največ tremi projekti.
3.7. Za sredstva na tem javnem pozivu
lahko kandidira slovenski soavtor – pisec
scenarija ali slovenski producent s projektom, ki bo izdelan v slovenskem jeziku.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov in programov bo
Filmski sklad upošteval merila in kriterije,
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05).
Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev za igrane in animirane filme bo strokovna komisija upoštevala
naslednje kriterije:
– vsebinska izvirnost in potencial tematike – do 40 točk,

– aktualnost za slovenski/ evropski/ drug
mednarodni kulturni prostor – do 15 točk,
– prepričljivost in komunikativnost zgodbe in glavnih likov (ali likovne zasnove pri
animiranem filmu) – do 35 točk,
– prepričljivost dialogov – do 10 točk.
Pri ocenjevanju projektov za sofinanciranje razvoja scenarijev za dokumentarne
filme bo strokovna komisija upoštevajo naslednje kriterije:
– vsebinska izvirnost in potencial tematike – do 40 točk,
– aktualnost za slovenski/ evropski/ drug
mednarodni kulturni prostor – do 20 točk,
– prepričljivost in komunikativnost pripovedne strukture – do 40 točk.
Ocena »razvoja scenarija«: maksimalno
dosegljivo število točk 100.
5. Obvezne priloge
Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec,
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z razpisnimi pogoji oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec,
3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
4. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 3 oziroma, v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana izjava
št. 3, da predlagatelj z istim programom
ali projektom ni kandidiral za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunska sredstva ali ne kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji,
5. izpisek iz sodnega registra oziroma
registra društev oziroma evidence ustanov,
ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in
s katerim se dokazuje registracija prijavitelja
za opravljanje filmske in video dejavnosti.
V primeru prijave fizične osebe, mora le-ta
predložiti potrdilo o stalnem prebivališču, ki
ne sme biti starejše od šestih mesecev,
6. štiri izvode sinopsisa v slovenskem
jeziku,
7. štiri izvode treatmentov/povzetkov
(kratki igrani film najmanj 100 vrstic, kratki
dokumentarni film najmanj 50 vrstic, celovečerni igrani/animirani film najmanj 250 vrstic, celovečerni dokumentarni film najmanj
100 vrstic) v slovenskem jeziku,
8. štiri izvode scenarijev; za animirani
film se predloži storyboard v slikah ter prikaz metode, risbe in tehnike.
6. Izbor projektov in programov
Vloge na javni poziv se obravnavajo
posamično in vsaka praviloma predstavlja
ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele
na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge
ocenjevala tudi strokovno-programska komisija.
Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki
bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje, vendar z najmanj 75 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu
s predlagano finančno udeležbo Filmskega
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sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev Filmskega sklada.
7. Način ocenjevanja programov in projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno
z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna
ocena posameznega projekta ali programa
je seštevek posameznih kriterijev in meril za
programski sklop.
Če se v okviru javnega poziva obravnava
vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako
drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V
takem primeru se projektu prišteje povprečje
števila točk ostalih ocenjevalcev.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6
mesecev od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma
do zaključka javnega poziva.
Datuma zasedanja strokovno-programske komisije sta:
1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 7. 12. 2007.
2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 1. 4. 2008.
9. Dokumentacija poziva obsega:
9.1. besedilo poziva,
9.2. prijavni list,
9.3. obvezne priloge (točka 5 javnega
poziva).
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne
tudi s spletne stran Filmskega sklada http://
www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi
ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski
in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na
ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne
priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec
in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni
poziv 2008 za sofinanciranje razvoja scenarijev do 14. 3. 2008, oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime
pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov
stalnega prebivališča fizične osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega od-

stavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki
jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva in, ki ni izpolnjena v skladu z
drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo
za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 142
Ob-24716/07
Urad RS za intelektualno lastnino je dne
28. 6. 2007 izdal dovoljenje, s katerim se
Slovenski avtorski in založniški organizaciji
za pravice reproduciranja GIZ (SAZOR GIZ)
dovoli kolektivno upravljanje pravic avtorjev
in založnikov del s področja književnosti,
znanosti in publicistike ter njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih del v korist invalidnih oseb,
reproduciranja avtorskih del za privatno in
drugo lastno uporabo ter fotokopiranja prek
obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah.
Urad RS za intelektualno lastnino
Ob-24714/07
V Uradnem listu RS, št. 70 z dne 3. 8.
2007, je bila objavljena oddaja v najem počitniškega doma RTV Planica, Rateče 167b,
Rateče - Planica. Naročnik »Javni zavod
Radiotelevizija Slovenija« ni izbral nobenega ponudnika, zato ponovno skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija oddaja
v najem počitniški dom RTV Planica, Rateče
167b, Rateče - Planica.
Dom oddamo v najem z vso opremo in
inventarjem najboljšemu ponudniku.
Tlorisna površina objekta je 336 m2 v treh
etaža. V domu je 53 postelj v dveh nadstropjih, plinsko centralno ogrevanje, kuhinja,
restavracija z jedilnico 16 miz v ogrevanem
delu in 8 miz v pokritem delu.
Objekt je dvonamenski in ima poleg navedenega še:
– skupne sanitarije po etažah,
– skladiščne prostore,
– savno,
– v najemu ograjeno parkirišče.
Najemodajalec bo v pogodbi, ki jo bo
sklenil za najmanj 3 leta, opredelil svoje
zahteve v zvezi s prenosi smučarskih poletov in letovanjem svojih delavcev.
Dom naj bi bil odprt celo leto.
Vsem ponudnikom bo omogočen ogled
prostorov po dogovoru. Za ogled se je potrebno predhodno najaviti.
Ponudba bo morala biti sestavljena, skladno z navodili za izdelavo ponudbe.
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Ponudnik pridobi navodila za izdelavo
ponudbe po enodnevni predhodni najavi na
tel. 01/475-43-57 oziroma elektronski naslov: janez.petje@rtvslo.si, do 9. 10. 2007.
Ponudbe naj bodo predložene v zaprtih kuvertah na naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, z obveznim
pripisom “Ne odpiraj, za razpis Dom Planica”. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
RTV Slovenija najkasneje do 12. ure, dne
9. 10. 2007.
Prispele ponudbe bo pregledala strokovna komisija določena s strani generalnega
direktorja RTV Slovenija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika v zvezi z delovanjem
doma in ponudbo gostinskih in ostalih dejavnosti v domu.
RTV Slovenija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-25059/07
Kapitalska družba d.d., Dunajska 119,
Ljubljana, pričenja s postopkom javnega zbiranja ponudb z namenom prodaje prostorov
v lasti Kapitalske družbe, d.d. v Mariboru, na
Ljubljanski ulici 4, stanovanje št. 103 (soba
neto površine 11,41m²).
Vse informacije v zvezi s prodajo so
na voljo pri mag. Lovrenciju Galuf na št.
01/474-68-46 ali 051/609-634.
Kapitalska družba d.d.
Št. 478-0014/2007
Ob-24715/07
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v Vrhpolju
1. Predmet prodaje so nepremičnine v
k.o. Vrhpolje, in sicer: parc. št. – 215 (stanovanjska stavba v izmeri 160 m2, vpisana
v ZKV 288), parc. št. 223 S (stanovanjska
stavba v izmeri 223 m2, vpisana v ZKV 172)
in parc. št. 1492/2 (nezazidano stavbno
zemljišče v izmeri 180 m2, vpisana v ZKV
172).
2. Nepremičnine se prodajajo kot celota. Izklicna cena znaša 76.980,00 evrov.
Prodajajo se po načelu videno-kupljeno.
Ponudniki morajo pisne ponudbe oddati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Ne
odpiraj – ponudbe za nakup nepremičnin v
Vrhpolju«.
3. Rok za zbiranje ponudb je 5. oktober
2007 do 12. ure. Ponudniki morajo pred
potekom roka položiti varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Vipava, št. 01336-0100014675. Tistim, ki s
ponudbo na razpisu ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
poteku roka za oddajo ponudb.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino
(najmanj v višini izklicne cene).
5. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje podatke (ime, priimek, naslov,
davčno številko, št. transakcijskega računa
in naslov banke za vračilo varščine).
6. Ponudbi je treba priložiti izjavo o državljanstvu, priglasitveni list (samostojni podjetniki), izpis iz sodnega registra ter potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe) ter potrdilo o plačani varščini.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.

Stran

6378 /

Št.

83 / 14. 9. 2007

8. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe,
sicer se pogodba razdre.
9. Predpisane davčne dajatve na promet
z nepremičninami, stroške v zvezi s pripravo zemljiškoknjižnega predloga in vpisom v
zemljiško knjigo plača kupec.
10. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na tel.
05/364-34-10.
11. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Vipava
Ob-24846/07
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06
in 14/07), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 56/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, 50/07) in Statuta Občine
Šentrupert (Ur. l. RS, št. 12/07), objavlja
Občina Šentrupert
javni poziv
za pridobitev sredstev za izobraževanje
in strokovno usposabljanje podjetnikov
in obrtnikov v Občini Šentrupert za leto
2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert;
tel. 07/34-34-600, faks 07/34-34-601.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja
in strokovnega usposabljanja podjetnikov in
obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje, s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert, za
leto 2007.
3. Vrednost razpisanih sredstev za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in obrtnikov v občini Šentrupert za
leto 2007 znaša 3.000 €.
4. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane
OOZ Trebnje, s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu:
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šentrupert;
– program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Šentrupert, ki
so člani OOZ Trebnje;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2007;
– prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;
– pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2007;
– prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov Občine
Šentrupert (predloži izjavo).
6. Kriteriji za dodelitev sredstev:
Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo
upoštevali naslednji kriteriji:
– prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani
OOZ Trebnje, s stalnim prebivališčem v Občini Šentrupert – do 10 točk,
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– prijavitelj izvaja programe, ki vključuje
programe, potrebne za izvajanje osnovne
dejavnosti – do 40 točk,
– prijavitelj izvaja programe, namenjene
podjetnikom in obrtnikom začetnikom – do
20 točk,
– trajanje programa – do 10 točk,
– število udeležencev – do 20 točk.
Skupaj možnih – 100 točk.
Občina bo sofinancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do
višine 50%, in sicer se sofinanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev proračuna.
7. Prijava na javni poziv mora vsebovati: termin in trajanje izobraževanja oziroma
strokovnega usposabljanja, konstrukcijo prihodkov in odhodkov, vsebino oziroma naziv
izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, število udeležencev, dokazilo o
članstvu OOZ Trebnje.
Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala
pogoje iz 5. točke tega javnega poziva, bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šentrupert – http://www.sentrupert.net/.
9. Rok za predložitev prijave: prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko do 5. oktobra 2007, na naslov:
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert, z oznako Ne odpiraj – Prijava
na javni poziv – Izobraževanje in strokovno
usposabljanje 2007. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež).
10. Občina Šentrupert v 15 dneh po zaključku javnega poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga posreduje županu. O
izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s sklepom župana o izboru prejemnikov sredstev. Zoper sklep župana prijavitelj
lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
11. Medsebojna razmerja med Občino
Šentrupert in izbranim izvajalcem se bodo
uredila s pisno pogodbo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
pozivom dobijo interesenti na Občini Šentrupert, pri Ireni Ribič, tel. 07/34-34-600.
Občina Šentrupert
Št. 41001-120/2007
Ob-24857/07
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 (MUV št. 13/07)
in Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02, 7/07-odl. US
in 53/07)
javni poziv
za zbiranje predlogov mednarodnih
akcij in projektov v kulturi, ki jih bo v
letu 2007 sofinancirala Mestna občina
Maribor
1. Namen javnega poziva: namen javnega poziva je pospeševati vrhunsko umetniško ustvarjalnost v izvedbi mariborskih
umetniških ustvarjalcev in kulturnih organizatorjev z akcijami in projekti, ki so odprti za
mednarodno sodelovanje in internacionalizirajo mariborsko kulturno okolje.
2. Sofinancirane akcije in projekti
Z javnim pozivom se dodelijo sredstva za
sofinanciranje:

– izvirnih kulturno umetniških projektov
v koprodukciji s kulturnimi izvajalci iz drugih
držav,
– organizacije mednarodnih festivalov in
ostalih kulturnih dogodkov, ki predstavljajo
vrhunske umetniške stvaritve oziroma izvajalce iz tujine,
– projektov mednarodne izmenjave umetnikov,
– posredovanja vrhunskih mariborskih
umetniških projektov v tujino in obratno.
3. Višina sredstev: višina razpoložljivih
proračunskih sredstev, namenjenih za predmet poziva, znaša 22.964 EUR. Mestna občina Maribor bo sofinancirala izbrane akcije
in projekte največ do 50% njihove prijavljene
vrednosti.
4. Zahtevani pogoji in omejitve
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Maribor
in imajo urejen pravni status za izvajanje
kulturne dejavnosti,
– njihovi projekti so namenjeni in dostopni javnosti,
– pri izvedbi kulturnih akcij in projektov
dosegajo rezultate, pričakovane za poklicno
ukvarjanje s kulturo.
Posamezen prijavitelj lahko prijavi največ
eno akcijo oziroma projekt.
Za sredstva se lahko potegujejo samo
tiste akcije in projekti, katerih izvedba se
zaključi v letu 2007 – dodeljena proračunska
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
S tem javnim pozivom se ne sofinancira:
– akcij in projektov, ki se financirajo v
sklopu rednega delovanja javnih zavodov s
področja kulture,
– akcij in projektov, ki so pridobili sredstva na drugih razpisih/pozivih Mestne občine Maribor,
– akcij in projektov, ki so komercialno
usmerjeni oziroma so sestavni del profitnih
dejavnosti,
– akcij in projektov, ki ne dosegajo profesionalne ravni umetniškega ustvarjanja.
5. Oddaja prijave: prijava na poziv mora
biti oddana na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Le-ta je
dostopna v referatu za kulturo Oddelka za
družbene dejavnosti Mestne občine Maribor,
Ul. heroja Staneta 1 (soba 337/III), ali na
spletni strani http://www.maribor.si (razpisi).
Razpisna dokumentacija obsega poleg prijavnega obrazca še vzorec pogodbe in izjavo prijavitelja (obrazec 2). Prijavitelji pošljejo
svoje prijave v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico ali oddajo v glavni pisarni
MOM) na naslov Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »ne
odpiraj – poziv kultura – mednarodne akcije
in projekti«.
6. Rok oddaje prijave
Rok za oddajo prijav začne teči z objavo
poziva v Uradnem listu RS. V postopku javnega poziva bo v izboru med prijavitelji, ki
bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, upoštevan vrstni red prispetja prijav oziroma datum
in čas oddaje na pošti. Skrajni rok za oddajo
prijav je 2. 11. 2007.
Nepopolne prijave ne bodo obravna
vane.
7. Obravnava prijav
Strokovna komisija bo obravnavala vse
popolne prijave, ki prispejo najkasneje do
posameznega roka začetka seje strokovne
komisije, in sicer:
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1. rok zasedanja dne 5. 10. 2007,
2. rok zasedanja dne 19. 10. 2007,
3. rok zasedanja dne 5. 11. 2007.
Kolikor bodo na predhodni seji razdeljena vsa sredstva, komisija ne bo več zasedala.
Postopek javnega poziva poteka do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev.
8. Obveščanje prijaviteljev
Prijavitelji izbranih akcij in projektov bodo
o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po
sprejemu odločitve župana.
Dodatne informacije dobite v referatu za
kulturo Oddelka za družbene dejavnosti,
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 337/III (Nataša
Kocjančič).
Mestna občina Maribor
Ob-24968/07
Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Predmet javne ponudbe
Predmet javne ponudbe je prodaja treh
stanovanj v večstanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska 8, Dob, in sicer:
a) stanovanja št. 1 v pritličju stavbe, v
skupni izmeri 34,17 m2, ki obsega kuhinjo,
sobo, dnevno sobo z jedilnim kotom, kopalnico z WC, predsobo, klet in drvarnico, kar
predstavlja 1901/10000 delež na nepremičnini parc. št. 194/1, k.o. Dob;
b) zasedenega neprofitnega stanovanja
št. 3 v prvem nadstropju stavbe, v skupni
izmeri 47,32 m2, ki obsega kuhinjo, sobo,
kopalnico z WC, predprostor, klet in drvarnico, kar predstavlja 2609/10000 delež na
nepremičnini parc. št. 194/1, k.o. Dob;
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas z
neprofitno najemnino.
c) stanovanja št. 4 v prvem nadstropju
stavbe, v skupni izmeri 56,38 m2, ki obsega
kuhinjo, sobo, sobo, kopalnico z WC, klet in
drvarnico, kar predstavlja 3134/10000 delež
na nepremičnini parc. št. 194/1, k.o. Dob.

Nepremičnina je vpisana v zemljiški knjigi
(vložek št. 764, parc. št. 194/1, in sicer stanovanjska stavba 104 m2, dvorišče 57 m2,
neplodno 16 m2). V stavbi ni vzpostavljena
etažna lastnina. Prodajalec ne prevzema
nobenih obveznosti iz morebitno drugačne
ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi
etažnega načrta.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Ponudbena cena
Najnižja možna ponudbena cena, ki je
predmet prodaje, je:
a) za stanovanje št. 1 – 15.500 EUR,
b) za stanovanje št. 3 – 28.000 EUR,
c) za stanovanje št. 4 – 55.000 EUR.
V ponudbeni ceni davek na promet nepremičnin ni vključen.
5. Ponudba in ponudnik:
1. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
4. Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v
višini 10% od ponudbene cene nepremičnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na račun prodajalca – Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, št.
01223-0100001491, sklic na št.: 00-110099.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v
roku 8 dni po končani izbiri.
5. Kupec stanovanja št. 3, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega
razmerja z najemnikom, položaj najemnika
pa se po izrecni zakonski določbi ne sme
poslabšati.
6. Vse davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe
(OBR-1),
– kopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) za
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fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravno osebo ali priglasitveni
list za samostojnega podjetnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, sicer bo to organ
pridobil sam,
– dokazilo o plačilu varščine s priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– brezpogojno podpisano prodajno pogodbo (OBR-2).
Obrazca OBR-1 in OBR-2 lahko ponudniki dvignejo na vložišču Občine Domžale.
6. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 28. 9. 2007 do 10. ure.
Popolne ponudbe v okviru dokumentacije
se oddajo na vložišču Občine Domžale ali
pošljejo priporočeno na naslov – Občina
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
s pripisom: »Javna ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj!«. Ponudbe, ki bodo
prispele po razpisanem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene
ponudbe, komisija ne bo upoštevala in bo o
tem obvestila ponudnike.
Odpiranje ponudb bo komisijsko, in sicer
28. 9. 2007 ob 12. uri v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
7. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika.
Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla. V tem primeru se ponudnikom vrne morebiti vplačano
varščino brez obresti.
Kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa
prodajne pogodbe. V primeru, da kupnina
ni plačana v tem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se vplačana varščina obdrži.
Kupnina se nakaže na račun prodajalca
Občine Domžale, št. 01223-0100001491,
odprt pri Banki Slovenije.
8. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe
so dostopni na Občini Domžale, Oddelek
za premoženjske zadeve, tel. 01/72-41-110.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Domžale
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Evidence sindikatov
Št. 02049-1/2005-16
Ob-21820/07
Konfederacija
sindikatov
Slovenije Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7.
1993, 121-02-102/93 z dne 29. 9. 1999,
121-02-102/93-024 z dne 18. 3. 2002,
121-02-102/93-031 z dne 19. 6. 2003,
121-02-102/93-043 z dne 9. 2. 2004,
121-02-102/93-045 z dne 7. 4. 2004 in
02049-1/2005/6 z dne 22. 4. 2005 določi
kot reprezentativni sindikat v poklicu farmacevt/farmacevtka.
Št. 101-61/2007-5
Ob-23425/07
Statut Sindikata delavcev trgovine
Slovenije Magistrat International, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, ki je v
hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Center, na podlagi odločbe, št. 028-4/00 z
dne 7. 3. 2000 in vpisan v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 262 z
dne 7. 3. 2000, se z dnem 22. 8. 2007 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-19/2007
Ob-23481/07
Pravila SKEI sindikalne podružnice
BLUES Velenje, sprejeta na ustanovitveni
seji zbora sindikalne podružnice dne 21. 7.
2007, se shranijo pri RS Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 105, dne 23. 8. 2007.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-106/2007-5
Ob-24951/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 7. 9. 2007
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07
– ZPOmK-UPB2; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašena koncentracija ki naj
bi nastala z ustanovitvijo družbe Istrabenz
Inženiring, razvojni inženiring, d.o.o.,
Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper, s strani družb Istrabenz, holdinška
družba, d.d., Cesta Zore Perello-Godina
2, 6000 Koper, in Brdo Real, nepremičninski projekti, d.o.o., Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, ni podrejena določbam ZPOmK.
Na podlagi posredovanih in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da bo
novoustanovljena družba pod izključnim
nadzorom podjetja Istrabenz d.d., tako da
je obravnavana transakcija z vidika določb
ZPOmK primerljiva z ustanovitvijo hčerinske
družbe oziroma notranjo rastjo ekonomske
celote podjetij, kar pa ni predmet zakonskega nadzora. Priglašena transakcija ne
predstavlja koncentracije v smislu 11. člena ZPOmK, zato ni podrejena določbam
ZPOmK in je Urad ni pristojen vsebinsko
presojati.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-24882/07
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d.
Ime medijev: Večer, 7dni, Naš dom, vecer.si in Vroči Kaj.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
(19,9981%),
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Infond Holding, d.d., Titova cesta 2A,
Maribor (58,8194%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Željko
Vogrin, Tamara Zajec, Petrina Šebart Žižek
in Borko De Corti.
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Objave gospodarskih družb
Ob-24718/07
Skladno s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavljamo v
postopku redne likvidacije družbe PAKO,
podjetje za predelavo papirja in lepenke
d.o.o., Ljubljana, Letališka 34 – v likvidaciji,
poziv upnikom.
Dne 13. 7. 1998 je Okrožno sodišče v
Ljubljani, Oddelek za gospodarstvo, pri vložku 10644200, matična številka 5039827,
vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo PAKO, podjetje za predelavo papirja in
lepenke d.o.o., Ljubljana, Letališka 34 – v
likvidaciji.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, družbi D.S.U., družba
za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo v dveh izvodih
z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost
terjatve.
D.S.U., d.o.o.
likvidacijski upravitelj
Ob-24858/07
Družba GPG Naložbe družba za promet
z nepremičninami in gradbeništvom d.o.o.,
1260 Ljubljana–Polje, Vevška cesta 52, v
skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe
po postopku oddelitve z ustanovitvijo novih
družb.
Družba GPG Naložbe d.o.o. je v ta namen kot prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 154, omogočen pregled
delitvenega načrta in vseh ostalih listin v
zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
GPG Naložbe d.o.o.
Viljevac Daniel, direktor
Št. 3-20199
Ob-24944/07
Na podlagi smiselne uporabe 337. člena
Zakona o gospodarskih družbah in sklepa
skupščine Varstroj d.d., Industrijska ulica 4,
Lendava (v nadaljevanju: Varstroj d.d.) z
dne 31. 8. 2007, sprejetega pri šesti točki
dnevnega reda, uprava družbe Varstroj d.d.
objavlja poziv:

Družba Varstroj d.d. namerava na podlagi sklepa skupščine Varstroj d.d., z dne
31. 8. 2007, sprejetega pri šesti točki dnevnega reda, odkupiti največ 52.954 delnic
Varstroj d.d. po ceni 5,8 EUR za eno delnico. Odkup lastnih delnic bo v imenu Varstroj
d.d. izvrševala Nova KBM, d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
banka).
Delničarji Varstroj d.d. imajo pravico, da
pod pogoji iz tega poziva in v sorazmerju z
njihovim deležem v osnovnem kapitalu družbi prodajo delnice Varstroj d.d., katerih imetnik so (v nadaljevanju: prednostna pravica).
Rok za uveljavitev prednostne pravice je 14
dni od objave tega obvestila. Prednostna pravica se uresniči tako, da delničar banki na
naslov Nova KBM d.d., Sektor investicijskega
bančništva, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, s pripisom »za Varstroj d.d.«, po pošti
pošlje izjavo o tem, da je pripravljen prodati
delnice pod pogoji iz tega poziva in navede
količino delnic. Izjavo iz prejšnjega stavka
mora banka prejeti najkasneje do poteka
roka za uveljavitev prednostne pravice.
Kolikor prednostni upravičenci ne uresničijo prednostne pravice glede vseh 52.954
delnic, družba lahko preostanek delnic odkupi od delničarjev, ki so pod pogoji iz tega
poziva pripravljeni prodati večjo količino delnic, kot jih lahko prodajo na podlagi prednostne pravice.
Varstroj d.d.,
uprava

Sklici skupščin
Ob-24883/07
Popravek
Pri objavi sklica 11. seje skupščine družbe TDR-Metalurgija d.d., objavljene v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 7. 9. 2007, se
zaradi administrativne napake popravi 9.
točka predlaganega dnevnega reda, in sicer
tako, da se besedilo 9. točke pravilno glasi:
9. Izključitev manjšinskih delničarjev in
prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja.
Večinski delničar W&P Profil – Solarvalue Holding d.o.o. ob upoštevanju 384. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 68. člena
Zakona o prevzemih, predlaga prenos vseh
delnic manjšinskih delničarjev na glavnega
delničarja za denarno odpravnino, ki je enaka prevzemni ponudbi z dne 23. 7. 2007.
Predlog sklepa:
9.1. Na predlog delničarja W&P Profil
– Solarvalue Holding d.o.o., Tovarniška cesta 51, Ruše, matična št. 2188112, ki je
imetnik 2.045.081 delnic ali 91,88% osnovnega kapitala se nanj, kot glavnega delničarja prenese 180.743 delnic preostalih
delničarjev (manjšinskih delničarjev) družbe TDR-Metalurgija d.d. za plačilo denarne
odpravnine v višini 0,12 € za eno delnico.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za prenesene delnice skladno s tem sklepom, je

določena v skladu s 384. členom Zakona o
gospodarskih družbah in 68. člena Zakona
o prevzemih ter je enaka prevzemni ponudbi, ki jo je za prevzem vseh delnic družbe
TDR-Metalurgija d.d., dne 23. 7. 2007 dal
glavni delničar.
Vse delnice manjšinskih delničarjev, ki
so imetniki delnic družbe TDR-Metalurgija
d.d. se z dnem vpisa sklepa v register prenesejo na glavnega delničarja, družbo W&P
Profil Solarvalue Holding d.o.o., Tovarniška
cesta 51, Ruše.
Glavni delničar bo denarno odpravnino
izplačal manjšinskim delničarjem po vpisu
sklepa o prenosu delnic v register in po pridobitvi podatkov za izvedbo plačila, pri čemer bo pri posameznem delničarju upoštevano število delnic, vpisanih v centralnem
registru pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana oziroma v delniški knjigi pri TDR-Metalurgija d.d..
TDR-Metalurgija d.d.
uprava – direktor:
Alojz Cajnko
Št. 8
Ob-24859/07
Na podlagi točke 8.1. Statuta družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d., s
sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica 2,
uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 16. 10. 2007, ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva ul. 2.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Mihael Kuhar,
– za preštevalko glasov se imenuje Janja
Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Romana Gajšek, univ. dipl. prav.
iz Murske Sobote za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za poslovno leto 2006.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se nastala izguba iz leta 2006 v višini 187.914.803,19 SIT (784.154,58 EUR)
delno pokrije v znesku 144.215.761,16 SIT
(601.801,71 EUR) iz kapitalskih rezerv. Del
izgube tekočega leta v znesku 43.699.042,03
SIT (182.352,87 EUR) ostane nepokrit. Iz
kapitalskih rezerv se pokrije tudi izguba iz
preteklih let v znesku 311.139.223,29 SIT
(1.298.360,97 EUR), ki je nastala iz preračuna leasbacka v letu 2003.
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4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta za poslovanje iz leta 2006.
5. Odpoklic dosedanjega in imenovanje
novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta družbe Ljutomerčan d.d., Marka
Slaviča in izvoli novega člana nadzornega
sveta, in sicer Marka Slaviča st. Mandat
novoizvoljenega člana nastopi z imenovanjem na skupščini, to je dne 16. 10. 2007
in traja 4 leta.
Skupščina se seznani, da Maksimiljan
Indihar in Babič Branko ostajata člana nadzornega sveta.
6. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na seji plačilo, in sicer predsedniku 520,00 EUR bruto, članom
pa 400,00 EUR bruto.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2007 imenuje JPA – Abeceda Revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani
kot delničarji v KDD na dan 1. 10. 2007.
Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo
veljavna, kolikor bo v navedenem roku s
pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki
ostane shranjeno v družbi. Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi
z izpisom iz sodnega registra. Delničarje
naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 13.
in 14. uro.
Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d.
uprava
Ob-24952/07
Direktor LG-METAL, trgovina in storitve
d.d., Rogozniška cesta 4, Ptuj, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o
gospodrskih družbah in 5.b člena Statuta
družbe sklicuje
12. redno skupščino
delničarjev družbe LGM d.d.,
ki bo v sredo 17. oktobra 2007, ob 12. uri
v sejni sobi uprave LGM d.d. na Rogozniški
c. 4, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda:
za predsednika skupščine se imenuje Danilo Delič, za preštevalki glasov pa Silva Cajnko in Marta Pignar. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Šömen iz Ptuja.
2. Seznanitev s Poročilom nadzornega
sveta o sestavljenem letnem poročilu 2005
in uporabo bilančnega dobička s predlogom
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa k točki 2. dnevnega
reda:
2.1 Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2006 in podeli upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2006.
2.2. Bilančni dobiček v letu 2006 v višini 526.000,00 SIT se razporedi v druge
rezerve.
3. Pooblastilo direktorju za pridobitev in
odtujitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa k točki 3. dnevnega
reda:
Na predlog direktorja družbe in nadzornega sveta, v skladu z določili o gospodarskih družbah, skupščina pooblašča direktorja družbe, da lahko po svojem preudarku in
v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe, s tem, da najvišja nakupna cena delnice,
za katero je dano pooblastilo po tem sklepu,
ne sme presegati več kot 150% zadnje knjigovodske vrednosti delnice, najnižja prodajana cena ne sme biti manjša, kot je bila
nakupna vrednost delnice družbe.
Skupščina pooblašča direktorja, da v soglasju z nadzornim svetom odproda vse pridobljene lastne delnice. Postopek in viri za
odkup lastnih delnic se zagotovijo v skladu
z določili ZGD in statuta družbe. Direktor
družbe je pooblaščen za nakup in odtujutev
delnic za obdobje 24 mesecev po dnevu
sprejetja na skupščini.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Ptuju, Rogozniška c. 4, vsak dan med 9. in 12. uro.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe. Če se bo skupščine udeležil
pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo, ki mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine družbe prosimo delničarje in pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcu
glasov vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri istega dne z istim
vrstnim redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Direktor LGM d.d.
Danilo Goričan u. dipl. ing.
Ob-24957/07
Uprava družbe sklicuje na zahtevo delničarja Equity d.o.o.
13. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo dne 16. 10. 2007 ob 15. uri v poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.

2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
5. Predložitev konsolidirane bilance
družbe Skupina KIK Kamnik d.d. za leto
2005 in leto 2006.
Poleg tega bo skupščina obravnavala še
naslednjo točko dnevnega reda:
6. Uporaba bilančnega dobička oziroma
pokrivanje izgube za družbo Skupina KIK
Kamnik d.d. za leto 2006 ter razrešnica nadzornega sveta in uprave za leto 2006.
7. Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
Uprava Skupine KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.

Sklepi skupščin
Ob-24860/07
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o
gospodarskih družbah in točke 7.2. Statuta delniške družbe Esotech d.d., Velenje je
uprava sklicala 11. sejo skupščine družbe
Esotech d.d., Velenje, ki je bila 23. 8. 2007
ob 18. uri v prostorih družbe.
Na skupščini so bili izglasovani naslednji
sklepi – po notarskem zapisu skupščine:
Sklep:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje Grega
Peljhan, za preštevalca glasov pa Nado
Krajnc in Aleša Ževarta. Na seji skupščine
prisostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.
Sklep:
3.1 Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2006 znaša 168.386.365,76 SIT
(702.663,85 EUR); sestavljen je iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 118.278.153,49 SIT (493.565,99 EUR)
in nerazdeljenega čistega dobička leta 2006
v višini 50.108.212,27 SIT (209.097,86
EUR).
3.2 Bilančni dobiček družbe v višini
168.386.365,76 SIT (702.663,85 EUR) se
uporabi:
– del bilančnega dobička se uporabi za
izplačilo dividend, v višini bruto 12,00 EUR
na delnico, po stanju delnic na dan 11. seje
skupščine,
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2007, in sicer delničarjem,
vpisanim v delniško knjigo družbe na dan
11. seje skupščine in na način, kot ga določi
uprava družbe.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni
dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 1999, ki na dan 31. 12. 2006 znaša
38.669.219,41 SIT (161.363,79 EUR) in za
znesek do celotne višine dividend, se uporabi bilančni dobiček, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2002.
Za sklep je glasovalo 10708 glasov, to je
68,88% prisotnih glasov, proti je glasovalo
4729 glasov, vzdržanih je bilo 109 glasov.
Sklep je bil sprejet z 68,88% večino glasov.
Sklep:
3.3.1. Skupščina delničarjev podeljuje
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2006.
Za sklep je glasovalo 10708 glasov, to je
69,37% prisotnih glasov, proti je glasovalo
4728 glasov, neveljaven 1 glas, neoddanih
pa je bilo 111 glasov. Sklep je bil sprejet s
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69,37% večino glasov. O nasprotnem predlogu torej ni bilo potrebno glasovati.
3.3.2. Skupščina delničarjev ne podeljuje upravi družbe razrešnice za poslovno
leto 2006.
Za sklep je glasovalo 10708 glasov, to je
68,88% prisotnih glasov, proti je glasovalo
4729 glasov, vzdržanih je bilo 109 glasov,
neoddana sta bila 2 glasova. Sklep je bil
sprejet z 68,88% večino glasov.
Ker je bil potrjen prvotni predlog uprave, skupščina ni glasovala o nasprotnem
predlogu delničarke Zofije Mazej Kukovič,
ki je glasil: Skupščina delničarjev podeljuje
upravi družbe razrešnico za poslovno leto
2006.
Predsednik skupščine je po razpravi pozval navzoče, naj pred glasovanjem o predlogu uprave glasujejo o nasprotnem predlogu delničarja Gajšek Franca, ki se glasi:
Na predlog delničarja Franca Gajška se
za člana nadzornega sveta družbe za štiri
leta imenuje odvetnik Marko Sorta.
Oddanih je bilo 15546 glasov. Za sklep
je glasovalo 4723 glasov, kar je 30,38%
prisotnih glasov, proti je glasovalo 10823
kar je 69,62% prisotnih glasov, zato sklep
ni bil sprejet.
Sklep:
4.1. Skupščina se seznani, da je član in
predsednik nadzornega sveta Anton Žove
dne 12. 7. 2007 podal odstopno izjavo s
funkcije člana in predsednika nadzornega
sveta z veljavnostjo prenehanja funkcije z
dnem prve skupščine družbe, na kateri bo
izvoljen nov član nadzornega sveta.
4.2 Na predlog nadzornega sveta se
za nadomestnega člana nadzornega sveta
družbe za štiri leta imenuje Robert Hudournik.
Oddanih je bilo 15546 glasov. Za sklep je
glasovalo 10708 glasov, to je 68,88% prisotnih glasov, proti je glasovalo 4729 glasov,
vzdržanih je bilo 109 glasov. Sklep je bil
sprejet z 68,88% večino glasov.
Sklep:
5. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje poslovanja družbe Esotech d.d.
za leto 2007 imenuje revizijska družba Ripro d.o.o.
Oddanih je bilo 15546 glasov. Za sklep je
glasovalo 10817 glasov, to je 69,58% prisotnih glasov, proti je bilo 12 glasov, vzdržanih
je bilo 4717 glasov. Sklep je bil sprejet z
69,58% večino glasov.
Pod točko razno je predsednik skupščine
seznanil skupščino z dejstvom, da je Cverlin
Adolar odstopil kot član nadzornega sveta,
zato je svet delavcev dne 6. 8. 2007 za
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delavcev imenoval Žigon Boštjana.
Esotech d.d., Velenje
predsednik uprave družbe
Marko Škoberne
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-24719/07
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Ur. l. RS, št. 60/06),
podjetja:
Istrabenz Holdinška družba, d.d. Koper;
Banka Koper, d.d. Koper; Luka Koper, d.d.
Koper; ACK, d.d. Koper; Adritatic Slovenica,
d.d. Koper; Intereuropa, d.d. Koper; Cimos,
d.d. Koper; Istrabenz plini, d.o.o. Koper; IMP
montaža, d.d. Koper; Kras, d.d. Sežana;
Marmor, d.d. Sežana; Kraški Zidar, d.d. Sežana; Interfin naložbe, d.d. Koper; Komunala, d.o.o. Izola; Aktiv, d.o.o. Koper; Strategea
d.o.o. Portorož; Alp Holding, d.o.o. Koper;
Emonec, d.o.o. Koper; Vinakoper, d.o.o.
Koper; Pacorini LTD., d.o.o. Koper; Mestni
plinovodi, d.o.o. Koper; Tavčar A&B, d.o.o.
Sežana; Instalacije, d.o.o. Koper; Stora
Enso Timber, d.o.o. Koper; Robotina, d.o.o.
Koper; Tering Izola, d.o.o. Izola; Bitermo,
d.o.o. Portorož; sklicujejo:
ustanovno skupščino
Primorske gospodarske zbornice,
ki bo dne, 20. septembra 2007, ob 12.30,
v Pretorski palači v Kopru, Titov trg 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Ustanovitev Primorske gospodarske
zbornice, sprejem Statuta in Pravilnika o
volitvah v organe zbornice.
3. Izvolitev predsednika Primorske gospodarske zbornice.
4. Izvolitev članov upravnega odbora Primorske gospodarske zbornice.
5. Izvolitev članov nadzornega odbora
Primorske gospodarske zbornice.
6. Določitev višine članarine Primorske
gospodarske zbornice.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je lahko v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah ter
2. in 17. členom predloga Statuta Primorske
gospodarske zbornice postal član Primorske
gospodarske zbornice.
Ustanovne skupščine se lahko, razen
zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega
odstavka, s pisnimi pooblastili udeležijo tudi
njihovi pooblaščenci.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo do vključno 17. 9.
2007 prijavile svojo udeležbo na naslov GZS
– Območna zbornica Koper, Ferrarska ulica
2, 6000 Koper, ali e-mail: oz.koper@gzs.si
Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino ter dodatne informacije so
bodočim članom Primorske gospodarske
zbornice na voljo na naslovu GZS – Območna zbornica Koper in na spletni strani:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz-koper.
Vojko Čok,
predsednik iniciativnega odbora
za ustanovitev
Primorske gospodarske zbornice
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Zavarovanja terjatev
SV 151/2007
Ob-25073/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško
iz Tržiča, opr. št. SV 151/2007 z dne 7. 9.
2007, je bilo stanovanje številka 1, skupne
koristne površine 40,93 m2, ki v naravi obsega sobo v izmeri 9,09 m2, sobo v izmeri
12,64 m2, kopalnico in WC v izmeri 2,39 m2,
kuhinjo v izmeri 11,22 m2, predsobo v izmeri
2,61 m2 in klet v izmeri 2,98 m2 in se nahaja
v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva cesta 13, 4290 Tržič, stoječi
na parc. št. 58/8, vložek številka 674 k.o.
Tržič, last zastaviteljice Emine Talić, EMŠO
1603976506146, stanuje Kovaška ulica 7,
Tržič, ki je hkrati tudi dolžnica, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice
50.110,00 EUR, z obrestno mero Euribor
+ 1,60 odstotnih točk letno, ki se spreminja skladno s splošnimi pogoji, z morebitno
povišano obrestno mero v višini Euribor
+1,80 odstotnih točk letno oziroma v višini
Euribor +1,90 odstotnih točk, z zapadlostjo
kredita v 300 mesečnih anuitetah, od katerih prva anuiteta zapade v plačilo 31. 10.
2007, zadnja pa zapade v plačilo 30. 9.
2032, z eventualnimi zamudnimi obrestmi,
s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse
po kreditni pogodbi številka 1842460717 z
dne 4. 9. 2007 in splošnih pogojih za stanovanjske kredite zavarovane s hipoteko
št. SP-DK-FO-Euribor-HIP/01-07 z dne 1. 1.
2007, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična št. 5026024.
SV 684/07
Ob-25074/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 684/07 z dne 10. 9. 2007,
sta nepremičnini:
1. stanovanje št. 7, v izmeri 16,81 m2, s
pripadajočo kletno shrambo, ki se nahaja v
I. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Goriška ulica 16 A, stoječe na parc.
št. 607, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnica do celote je Alenka Vindiš, stan. Kicar
32, Ptuj, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 25. 10. 2004,
2. enosobno stanovanje št. 4, v izmeri
34,33 m2, s pripadajočim kletnim prostorom
(shrambo), ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe v Mariboru, Korenčanova
ulica 3, stoječe na parc. št. 1370, vpisani
pri vl. št. 46 k.o. Studenci, katerega lastnica
do celote je Alenka Vindiš, stan. Kicar 32,
Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 8. 2007, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id. št.
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Alenke Vindiš, stanujoče Kicar 32, Ptuj in Izidorja Brozovića, stanujoč
Goriška ul. 16 A, Maribor, v višini 51.800,00
EUR s pripadki.
SV 1513/2007
Ob-25075/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1513/2007 z dne
7. 9. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno

stanovanje številka 11, v III. nadstropju, v
skupni izmeri 76,07m2, v večstanovanjskem
objektu, Ulica heroja Bračiča 16 v Mariboru,
na parc. št. 1822, katastrska občina Maribor-Grad, ki je last zastavitelja Pečovnik
Gregorja, EMŠO 2005974500492, stanujočega Maribor, Lackova cesta 041 C, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 8. 2007, s prodajalcem Dodoma
d.o.o., Maribor, zastavljena v korist upnice
Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Pečovnik Gregorju, EMŠO
2005974500492, stanujočemu Maribor,
Lackova cesta 041 C, v višini 105.000,00
CHF s pripadki, v evro protivrednosti po
tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji
ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri
čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
31. 8. 2024.
SV 638/07
Ob-25076/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj opr. št. SV 638/07, DK
18/07 z dne 6. 9. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 121, v skupni izmeri
68,40 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Šuštarjeva
kolonija 26 a, Trbovlje, stoječe na parc. št.
773/6 k.o. Trbovlje, kateri je določena ident.
št. stavbe 187103755 in ident. št. dela stavbe 121, last zastaviteljev Hudarin Vladimire, EMŠO 3103972505190 in Krstič Bojana,
EMŠO 2610968500260, oba stanujoča Keršičeva cesta 20 a, Trbovlje, vsakega do ½,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 8.
2007, sklenjene med Bojović Goranom, kot
prodajalcem in Hudarin Vladimiro in Krstič
Bojanom, kot kupcema, zastavljena v korist
upnice Unicredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve upnice napram dolžnici Hudarin Vladimiri, v višini 81.000 CHF z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 867/07
Ob-25077/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 867/07 z dne 10. 9.
2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 4, v izmeri 80,22 m2, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Prešernova ulica 18 v Mariboru, ki stoji na parc.
št. 1003, k.o. Maribor – grad in kar vse
je družba dolžnica in zastaviteljica Terabit
d.o.o., Zagrebška cesta 40 A, Maribor, matična številka 5321956, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 8. 2007, št.
2014-40/2007-02/07 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 7. 9. 2007, kar vse je bilo
sklenjeno oziroma pridobljeno od prodajalca
– Javnega medobčinskega stanovanjskega
sklada Maribor, matična številka 5805295,
zastavljena v korist banke – upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na
naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terja-

tve upnice do družbe dolžnice, ki izvira iz
pogodbe o zastavi nepremičnin št. 75/2007
v višini 90.000 EUR in v vseh glavnih in
stranskih obveznostih, z vsemi obrestmi in
vsemi pripadki, ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve, z rokom veljavnosti do dne 31. 12.
2017, do najvišjega zneska 90.000 EUR in
v okviru katerega (na podlagi pogodbe o
dolgoročnem kreditu št. 27594/17) že obstoji posamezna izvedbena terjatev upnice
v višini 88.000 EUR s pripadki in pogodbeno
dogovorjeno obrestno mero Euribor (šestmesečni) + 2,30% letno, ki je spremenljiva,
z rokom vračila glavnice kreditnega zneska
v 10 letih pri čemer zapade prvi obrok kreditnega zneska v plačilo dne 1. 11. 2007 in
zadnji dne 1. 10. 2017 oziroma na odpoklic
upnice.
SV 904/07
Ob-25078/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 904/07, DK 70/07 z dne
5. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 23, v 5.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Kolodvorska 2b, Mengeš, ki obsega tri sobe,
kuhinjo, predsobo, kopalnico, WC, ložo in
klet, s skupno uporabno površino 79,50 m2
in stoji na parc. št. 130/2 k.o. Mengeš, last
zastaviteljice Lavre Macura Kunej do 1/1,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 156.142 CHF
s pp.
SV 783/07
Ob-25079/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opr. št. SV 783/07 z dne
6. 9. 2007, je bil poslovni prostor v skupni
izmeri 135 m², ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Ulica
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601,
ki stoji na parc. št. 1058/4 katastrska občina
Murska Sobota in ki ga je zastavna dolžnica
pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne
29. 3. 2006, s prodajalko Abanko Vipa d.d.,
prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je pridobila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne
14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu z
dne 3. 4. 2006, od Mestne občine Murska
Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024 za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 79.000
EUR s pripadki.
SV 193/2007
Ob-25080/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 193/2007 z dne
6. 9. 2007, je stanovanje številka 8 v I. nadstropju, ki obstoji iz dnevne sobe, spalnice,
kuhinje z jedilnim kotom, kopalnice, predsobe, shrambe in hodnika ter s pripadajočim
kletnim prostorom – kletni boks številka 8,
v skupni izmeri 67,36 m2, ki se nahaja v
stanovanjskem objektu na naslovu Krekova
ulica 8, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št.
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902/1 katastrska občina Maribor-Grad, in je
last Marjete Berlič, EMŠO 1709935505944,
stanujoče Krekova ulica 8, 2000 Maribor,
do celote, na podlagi originalne overjene
darilne pogodbe (brez številke) z dne 8. 3.
1994, sklenjene med Potočnik Viktorjem, kot
darovalcem in Marjeto Berlič, kot obdarjenko, zastavljeno v korist Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka
5092221, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 57.600 EUR s pripadki.
SV 874/07
Ob-25081/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 874/07 z dne 11. 9.
2007, je bila nepremičnina, vrstna stanovanjska hiša – objekt št. 13, v zadružni soseski Ribniško selo S 11. Hiša stoji na parc.
št. 197/5 – stanovanjska stavba v izmeri
91 m2 in dvorišče v izmeri 220 m2, k.o. Krčevina, na naslovu Terčeva 47, Maribor, last
Brede Horvat, do celote na podlagi pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih, sklenjene med njo kot članom zadruge
– kupcem in Stanovanjsko zadrugo Maribor
z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot prodajalcem z dne 23. 6. 1994, zastavljena v korist upnice – banke Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
upnice do dolžnice (in zastaviteljice) Horvat
Brede, EMŠO 1706953505197, stanujoče
na naslovu Terčeva ulica 47, Ribniško selo,
2000 Maribor, v višini 70.000 EUR s pripadki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in spremenljivo obrestno mero Euribor, za
enomesečne depozite v EUR, veljaven na
prvi dan vsakega obračunskega obdobja za
obresti, povečan za 1,85% letno (trenutno
skupaj 6,345% letno), z možnostjo odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice, v primerih natančno opredeljenih v kreditni pogodbi reg. št. 4071-285700079/GB, z vsemi
drugimi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in z vračilom glavnice kredita v enem
obroku, ki zapade v plačilo dne 5. 9. 2008.
SV 1147/2007
Ob-25165/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1147/2007 z dne 11. 9.
2007, je trisobno stanovanje številka 1, s
pripadajočo kletno shrambo, v skupni izmeri
66,67 m², v pritličju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Goriška ul. 8, ki stoji na parc. št.
177 k.o. Spodnje Radvanje, last Šenveter
Majde, stanujoče Maribor, Goriška ulica 8,
na temelju menjalne pogodbe z dne 7. 3.
2001, zastavljeno v korist Banke Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 71.000 EUR s pp.
SV 644/07
Ob-25174/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 644/07 z dne 12. 9.
2007, je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja
v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Cesta maršala Tita 18, Jesenice,
stoječe na parc. št. 370/1 k.o. Jesenice, v

skupni izmeri 71,68 m2, last zastavitelja Bojana Magazina, na podlagi darilne pogodbe
z dne 6. 6. 2002, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka
2211254, s sedežem v Ljubljani, Cesta v
Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 137.000,00 EUR s pripadki.
SV 1535/2007
Ob-25189/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1535/2007 z dne 12. 9.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 4 v I. nadstropju, v skupni izmeri 64,72 m2,
od tega s pripadajočim kletnim prostorom v
izmeri 3,40 m2, vse v večstanovanjski stavbi
na naslovu Ulica Staneta Severja 010, Maribor, na parc. št. 1620, katastrska občina
Spodnje Radvanje, ki je last zastaviteljice
Mojce Poglej, EMŠO 1102950505312, stanujoče Maribor, Kamenškova ulica 022, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 16. 6. 2005, s prodajalcema
Jarc Ivanom in Jarc Metko, Rogoška cesta
54, Miklavž na Dravskem polju, zastavljena
v korist upnice Unicredit Banke Slovenije
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Poglej
Urošu, EMŠO 0401974500412, stanujočemu Maribor, Kamenškova ulica 022, v višini
104.000,00 CHF s pripadki, v evro protivred
nosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 31. 8. 2037.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 25/2007
Os-24720/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2007 sklep z dne 5. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 14. 5. 2007 ob 10.15
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: M&P
Knjigovodstvo in svetovanje, Peter Sedovnik s.p., Kidričeva cesta 57, Velenje,
z dne 14. 5. 2007 in je dne 5. 9. 2007 ob
11.20 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: M&P Knjigovodstvo in svetovanje, Peter Sedovnik s.p., Kidričeva cesta 57, Velenje (matična številka: 1280228, ID št. za
DDV: 44117132).
Odslej se firma glasi: M&P Knjigovodstvo
in svetovanje, Peter Sedovnik s.p., Kidričeva cesta 57, Velenje (matična številka:
1280228, ID št. za DDV: 44117132) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. del. dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločit
veni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,57 €),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-25-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007, ob 13. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2007
St 39/2007
Os-24721/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2007 sklep z dne 5. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 28. 6. 2007 ob 10.55
prejelo neposredno predlog za začetek ste-

čajnega postopka nad dolžnikom: Knjigovodske storitve, Smiljana Cverlin s.p.,
Žarova cesta 19, Velenje, z dne 27. 6. 2007
in je dne 5. 9. 2007 ob 8.20 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Knjigovodske storitve, Smiljana Cverlin s.p., Žarova cesta 19,
Velenje (matična številka: 1649507, ID št. za
DDV: 41633296).
Odslej se firma glasi: Knjigovodske storitve, Smiljana Cverlin s.p., Žarova cesta 19,
Velenje (matična številka: 1649507, ID št. za
DDV: 41633296) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. del. dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločit
veni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,57 €),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-39-07.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007, ob 14. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2007
St 32/2007
Os-24722/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2007 sklep z dne 5. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 6. 6. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Viktor Ramšak s.p., Kersnikova ulica 10,
Celje, z dne 5. 6. 2007 in je dne 5. 9. 2007
ob 12.30 začelo stečajni postopek nad dolž
nikom: Viktor Ramšak s.p., Kersnikova ulica
10, Celje (matična številka: 1336037, ID št.
za DDV: SI97360198).
Odslej se firma glasi: Viktor Ramšak s.p.,
Kersnikova ulica 10, Celje (matična številka:
1336037, ID št. za DDV: SI97360198) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločit
veni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,57 €),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-32-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007, ob 9.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2007
St 36/2007
Os-24723/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2007 sklep z dne 5. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 21. 6. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
OLGIS IN – Poslovne storitve Olga Gorlov s.p., Kidričeva cesta 57a, Velenje in je
dne 5. 9. 2007 ob 12.10 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: OLGIS IN – Poslovne storitve Olga Gorlov s.p., Kidričeva cesta
57a, Velenje (matična številka: 1473611, ID
št. za DDV: SI19720700).
Odslej se firma glasi: OLGIS IN – Poslovne storitve Olga Gorlov s.p., Kidričeva cesta
57a, Velenje (matična številka: 1473611, ID
št. za DDV: SI19720700) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
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v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti evra od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-36-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2007
St 33/2007
Os-24724/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2007 sklep z dne 5. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 7. 6. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gostilna »Ribič« Ivan Ploštajner s.p., Trg
celjskih knezov 6, Celje, z dne 5. 6. 2007
in je dne 5. 9. 2007 ob 12. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Gostilna »Ribič«
Ivan Ploštajner s.p., Trg celjskih knezov 6,
Celje (matična številka: 1487515, ID št. za
DDV: 95640258).
Odslej se firma glasi: Gostilna »Ribič«
Ivan Ploštajner s.p., Trg celjskih knezov 6,
Celje (matična številka: 1487515, ID št. za
DDV: 95640258) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,57 €),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-33-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007 ob 13.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2007
St 38/2007
Os-24725/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2007 sklep z dne 5. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 27. 6. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
K&S, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Stari trg 32, Slovenske Konjice, ki
ga zastopa odv. družba Gregorovič-Pungart
nik d.n.o., o.p. iz Šentjurja z dne 26. 6. 2007
in je dne 5. 9. 2007 ob 12.20 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: K&S, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Stari trg 32, Slovenske Konjice (matična številka: 5479711,
ID št. za DDV: SI52519970).
Odslej se firma glasi: K&S, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Stari trg 32, Slovenske Konjice (matična številka: 5479711,
ID št. za DDV: SI52519970) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,57 €),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (reference 00 1110-38-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007 ob 9. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 5. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2007
St 8/2007
Os-24726/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Vrtnarstvo in zelenjadarstvo, Stanislav
Črnko s.p., Gornji Petrovci 32 – v stečaju
(davčna številka 98288903, matična številka
1607197) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 9. 2007

St 15/2003
Os-24727/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Bürmen Agata s.p., Trimlini 64b, Lendava
(davčna številka 45105766, matična številka
1311271) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 9. 2007
St 62/2004
Os-24728/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolž
nikom ABC Pomurka – Skupina podjetij
– Razvojno svetovanje in zastopanje pomurskega kmetijstva in živilstva d.o.o.,
Lendavska ulica 11, Murska Sobota – v
stečaju, (davčna številka 74586777, matična številka 5494753), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 9. 2007
St 3/2007
Os-24729/07
To sodišče je s sklepom St 3/2007 z
dne 14. 8. 2007 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Instalacije »Pečarič« Pečarič Sonja s.p., Ulica
mladinskih delovnih brigad 8, Leskovec
pri Krškem, matična številka 5605133000,
davčna številka 69308969.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se
dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije pod št. 19096896/0.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 8. 2007
LIK 56/2007
Os-24730/07
To sodišče je s sklepom LIK 56/2007 dne
3. 9. 2007 ustavilo likvidacijski postopek in
začelo stečajni postopek nad dolžnikom Marjana Jošt s.p., Trg revolucije 26, Trbovlje,
matična številka 5521722, registrska številka
pri Ministrstvu za finance, Republiška uprava
za javne prihodke 56-0403/95.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register pri Upravni enoti
Trbovlje, Referat za upravno notranje zadeve.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Terjatve, ki
so bile prijavljene v likvidacijskem postopku, ni potrebno ponovno prijavljati. Ostale
upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € in
največ 158,57 € ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 12.
2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. V,
Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2007
PPN 221/2006
Os-24731/07
To sodišče je s sklepom PPN 221/2006
dne 30. 8. 2007 ustavilo postopek prisilne
poravnave nad Orbico elektro d.o.o., Sav
lje 89, Ljubljana in začelo stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Terjatve, ki so
jih upniki prijavili v postopku prisilne poravnave, se štejejo za prijavljene, ostale upnike pa pozivamo, da prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € in
največ 158,57 € ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 11. 2007 ob 13.20 v razpravni
dvorani št. IV v 1. nadstropju, Oddelka za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v
Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 8. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007
St 187/2003
Os-24732/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
187/2003 z dne 21. 5. 2001 začelo likvidacijski postopek nad naknadno najdenim
premoženjem nekdanje pravne osebe Iskra
SOZD n.sol.o., Ljubljana, ki imajo interes
sodelovati pri razdelitvi naknadno najdenega premoženja-blagovne znamke, da v roku
30 dni na Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva
7, Ljubljana – z oznako St 187/2003, pošljejo dokazila o pravnem nasledstvu.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2007
St 114/2007
Os-24733/07
To sodišče je s sklepom St 114/2007
dne 31. 8. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vito Pro Izobraževanje in
storitve d.o.o., Podulaka 7, Velike Lašče,
matična številka 1213571, davčna številka
71289968, vložna številka 12964900.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v 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 sod
nimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR, ali poslati original dokazila o

plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 12. 2007 ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
nabit na oglasno desko sodišča dne 31. 8.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2007
St 204/2004
Os-24734/07
To sodišče je s sklepom St 204/2004
dne 28. 8. 2007 razveljavilo sklep o začetku
stečajnega postopka nad dolžnikom Damjanom Godino s.p., Rodičeva 3, Ljubljana, matična številka: 5918649000, davčna
številka 11229195, šifra dejavnosti 55.520
in zavrglo predlog za začetek stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2007
St 29/2006
Os-24735/07
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase stečajnega dolž
nika Zvezda – Diana d.o.o. – v stečaju,
Trg zmage 8, Murska Sobota bo dne 7. 11.
2007, ob 14. uri, v razpravni dvorani št. 24
tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tukajšnjem sodišču – soba št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 9. 2007
St 41/2005
Os-24736/07
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
stečajnega dolžnika.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase stečajnega dolž
nika Bratuša Ciril s.p. – v stečaju, Stari
trg 1, Ljutomer bo dne 7. 11. 2007, ob
13.30, v razpravni dvorani št. 24 tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tukajšnjem sodišču, v sobi št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 9. 2007
St 20/2006
Os-24737/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Pekarna Vidmar Edi
d.o.o. Idrija, Gradnikova ulica 6a, Idrija
– v stečaju, dne 4. 9. 2007 sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek zoper dolžnika Pekarna
Vidmar Edi d.o.o. Idrija, Gradnikova ulica
6a, Idrija – v stečaju zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi
predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v
zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2007
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St 9/2007
Os-24738/07
To sodišče je dne 4. 9. 2007 izdalo sklep
opr. št. St 9/2007, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Sinerga informatika,
elektronika in računalništvo d.o.o., Prvomajska ulica 37, Nova Gorica, matična
številka 5287065, šifra glavne dejavnosti
31.620, davčna številka 81878044.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p. 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% tolarska vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 7,90 EUR in največ 158,60 EUR.
Do vrednosti 41,74 EUR se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom pa
so upniki dolžnik sodno takso poravnati na
TRR št. 01100-8450083641 sklic na št. 11
42218-7110006-0907. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 12. 2007, ob 8.30, v sobi št. 119 tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2007
St 41/2007
Os-24739/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2007 z dne 3. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Rajko Bela trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Zabovci 85, matična številka 1415166, šifra dejavnosti 52.461, davčna številka 84510978.
Odslej firma glasi: Rajko Bela trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Zabovci 85 – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič unv. dip. ekon., Svetozarev
ska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 11.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 9.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 9. 2007
St 43/2007
Os-24740/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 43/2007
začelo stečajni postopek nad dolžnikom Šegula Danilo s.p. – SHT – Elektro in izdelava športne opreme, Potrčeva cesta 2, Ptuj,
matična številka 5602603000, šifra dejavnosti 45.310, davčna številka 16369033.
Odslej firma glasi: Šegula Danilo s.p.
– SHT – Elektro in izdelava športne opreme,
Potrčeva cesta 2, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
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dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 11.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 9.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 9. 2007
St 9/2007
Os-24741/07
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Lenart & Lenart Podjetje za gostinstvo in storitve d.n.o., Stari trg 51,
Slovenj Gradec, matična številka 1942662,
davčna številka SI19690347.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Lenart
& Lenart Podjetje za gostinstvo in storitve
d.n.o., Stari trg 51, Slovenj Gradec – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj
Gradec.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
21. 11. 2007, ob 10. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% od vrednosti prijavljene terjatve,
vendar najmanj 100 točk (7,93 €) in največ
2000 točk (158,57 €).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2007
St 26/2007
Os-24848/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2007 sklep z dne 6. 9. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Petelin, Reja perutnine, proizvodnja in
trgovina d.o.o., Podturn 14, Podplat – v
stečaju (matična številka: 5803187, ID št.
za DDV: SI72570164), se zaključi v skladu
z dol. 169. členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika:
Petelin, Reja perutnine, proizvodnja in
trgovina d.o.o., Podturn 14, Podplat – v stečaju (matična številka: 5803187, ID št. za
DDV: SI72570164), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 2007
St 24/2007
Os-24849/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2007 sklep z dne 6. 9. 2007:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Biro
servis Rehar, Storitve, trgovina, posredovanje d.o.o., Trg celjskih knezov 5, Celje
– v stečaju (matična številka: 5483062, ID
št. za DDV: SI93591934), 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: Biro servis Rehar, Storitve, trgovina, posredovanje d.o.o.,
Trg celjskih knezov 5, Celje – v stečaju
(matična številka: 5483062, ID št. za DDV:
SI 93591934), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 2007
St 1/2007
Os-24861/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2007 sklep z dne 7. 9. 2007.
I. To sodišče je dne 4. 1. 2007 ob 14.07
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Gostinstvo, prevozi in avto storitve Bojan
Lešnik s.p., Cesta na Roglo 17, Zreče, z
dne 4. 1. 2007 in je dne 7. 9. 2007 ob 9.30
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Gostinstvo, prevozi in avto storitve Bojan Lešnik s.p., Cesta na Roglo 17, Zreče
(matična številka: 5389281, ID št. za DDV:
74547143).
Odslej se firma glasi: Gostinstvo, prevozi
in avto storitve Bojan Lešnik s.p., Cesta na
Roglo 17, Zreče (matična številka: 5389281,
ID št. za DDV: 74547143) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 001110-1-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. novembra 2007, ob 10. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2007

St 12/2007
Os-24862/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2007 z dne 5. 9. 2007 začelo in zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Lekero, podjetje za trgovino, zastopanje,
uvoz, izvoz in proizvodnja, d.o.o., Kranj,
Ulica Mirka Vadnova 19, Kranj.
Morebitno premoženje stečajnega dolž
nika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 2007
PPN 28/2007
Os-24863/07
To sodišče je s sklepom z dne 21. 6. 2007
pod opr. št. Ppn 28/2007 zaradi umika pred
loga za začetek postopka prisilne poravnave
nad dolžnikom Bebe Com d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2007
St 130/2005
Os-24864/07
To sodišče je s sklepom St 130/2005
dne 5. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom MAK Commecium d.o.o.,
Dolenjska c. 244, Ljubljana – v stečaju, 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 5. 9. 2007
St 112/2007
Os-24865/07
To sodišče je s sklepom St 112/2007
dne 6. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dagri, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Gmajnica 47, Komenda,
matična številka: 5667844, štev. reg. vložka:
11895200, davčna številka: 19067321, šifra
dejavnosti: 60.240.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica v Ljubljani.
Začetek se objavi na sodni deski sodišča
ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnem
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 sod
nimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 €, in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.
01100-8450084029 (sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 11. 2007, ob 10.15, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2007
St 125/2005
Os-24866/07
To sodišče je s sklepom St 125/2005 dne
5. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom OZ Elektrovod z.b.o. – v stečaju, Ljubljana, Devova 5.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2007

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2007

St 61/2007
Os-24867/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 61/2007 dne 4. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom ALARXA FORUM DESIGN&GRAFIK ART, družba za storitve d.o.o., Usnjarska ulica 5,
Maribor, šifra dejavnosti: 22.220, matična številka: 5513421000, davčna številka:
63405512.
Odslej firma glasi ALARXA FORUM
DESIGN&GRAFIK ART, družba za storitve
d.o.o., Usnjarska ulica 5, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 7,93 € (1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (38.000,00 SIT), ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odob
ritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42096-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 12. 2007, ob 9. uri, v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2007

St 25/97
Os-24869/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za končno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad Galia
Style d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 5,
Maribor, ki bo dne 15. 11. 2007 ob 13. uri,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
končno razdelitev stečajne v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča št. 226 v času urad
nih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2007

St 34/2007
Os-24868/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/2007 dne 4. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradbena in zaključna dela Dušan Babič s.p.,
Meljski dol 25, Maribor, šifra dejavnosti:
45.210, matična številka: 5577930000,
davčna številka: 31613012.
Odslej se firma glasi Gradbena in zaključna dela Dušan Babič s.p., Meljski dol
25, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € (1.900,00 SIT) in največ 158,57 €
(38.000,00 SIT) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št. 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št. 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 12. 2007 ob 9.30 v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.

St 52/2006
Os-24870/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolž
nikom HIP gradnje, inženiring, storitve in
promet z nepremičninami d.o.o., Cesta
na Žavcerja 69, Bresternica – v stečaju
se v skladu s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
St 69/2007
Os-24871/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 69/2007 dne 4. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Galina
proizvodnja, trgovina, posredništvo, svetovanje d.o.o., Svenškova ulica 44, Maribor, šifra dejavnosti: 74.873, matična številka: 5405114, davčna številka: 28785541.
Odslej firma glasi Galina proizvodnja,
trgovina, posredništvo, svetovanje d.o.o.,
Svenškova ulica 44, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € (1.900,00
SIT) in največ 158,57 € (38.000,00 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe
št. 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe
št. 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 12. 2007, ob 10. uri, v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2007
St 114/2005
Os-24872/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolž
nikom Burja, trgovinske in gostinske storitve d.o.o., Šentpeterska ulica 6, Maribor
– v stečaju, se v skladu s 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
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v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
St 32/2007
Os-24873/07
1. Z dnem 5. 9. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Madjar
Marjan s.p. – zidarstvo, fasaderstvo in
storitve z gradbeno mehanizacijo, Pertoča 43, 9262 Rogašovci (matična številka
5339323, davčna številka 32863519).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
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 prijav
ljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100327.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 12. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 9. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 9. 2007
St 19/2007
Os-24874/07
To sodišče je dne 5. 9. 2007 s sklepom,
opr. št. St 19/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Geralis storitve in
trgovina d.o.o., Tržec 54 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 9. 2007
St 6/2007
Os-24875/07
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Duglazija proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o., Cesta na Štibuh 12,
Slovenj Gradec, matična številka 5790573,
davčna številka 85265519.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Duglazija proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.,
Cesta na Štibuh 12, Slovenj Gradec – v
stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj
Gradec.
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IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
21. 11. 2007 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000
točk (158,57 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2007
St 4/2007
Os-24953/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2007 z dne 6. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Atelje T, fotografija, oblikovanje, založništvo, trgovina z
neživilskimi proizvodi, izdelovanje litografije, grafična dejavnost, d.o.o., Šenčur, Delavska cesta 24, Šenčur, matična
številka: 5548896, šifra dejavnosti: 74.810.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
5. 12. 2007, ob 8.30, v sobi št. 12/pritličje
tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% evrske vrednosti od skupne vsote
prijavljenih terjatev posameznega upnika,
vendar najmanj 7,93 EUR (1.900,00 SIT)
in največ 158,57 EUR (38.000,00 SIT), na
račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na št.
11-42170-7110006-55400407 za pravne
osebe in račun št. 0110 0845 0085 872,
sklic na št. 11-42170-7110006-55400407 za
fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 6. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2007
St 111/2007
Os-24954/07
To sodišče je s sklepom St 111/2007 dne
7. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Brest-Top, Tovarna oblazinjenega pohištva Tapetništvo, d.o.o., Jemčeva 45a, Trzin, matična številka: 1318365,
vložna številka: 13094800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren, Dunajska 159, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
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mo, 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 sod
nimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 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 3. 12. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2007
PPN 46/2007
Os-25055/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom SCT International d.d., Slovenska 56, Ljubljana za dne 22. 10. 2007
ob 11. uri, v razpravni dvorani št. II., Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami, v ponedeljek,
sredo in petek, od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2007

Izvršbe
In 124/2003
Os-24082/07
V izvršilni zadevi Danijel Preskar, Teharska c. 30, Celje zoper dolžnika Simona Cajlingerja, Rošpoh 135a, Kamnica in
Andrejo Hedžet, Rošpoh 135a, Kamnica,
zaradi izterjave 5.000,00 EUR s pripadki,
se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In
2003/00124 z dne 28. 10. 2004, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer enosobno stanovanje št. 2, v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV. divizije 8, stoječe na parceli
številka 1181, k.o. Pobrežje, last dolžnika
Simona Cajlingerja do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 519/2006
Os-20741/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Cerar Romane, Mačkovci 12, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer
pogodbe o zamenjavi uporabne pravice z
dne 3. 12. 1968, z aneksom k tej pogodbi z
dne 4. 10. 1969, ki so jih sklenili Združena
kemična industrija Domžale, na eni strani,
ter I. osnovna šola Domžale, na drugi strani, ter zemljiškoknjižno listino – prodajno
pogodbo z dne 11. 9. 1986, ki so jo sklenili
Helios, kemična industrija Domžale, kot prodajalec in Vinko Merela, Ljubljanska cesta
83, Domžale, kot kupec.

Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo enosobno stanovanje št. 8/III,
v stanovanjskem bloku v Domžalah, z naslovom Ljubljanska cesta 83. Predmetna
nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, kot
nepremičnina 42.E, v vl. št. 5070/42, k.o.
Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagateljice do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 5. 2005, ki so jo sklenili Ciglar Pavel
ter Kukec Metka, oba Ljubljanska cesta 83,
Domžale, kot prodajalca in predlagateljica,
kot kupovalka.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2007
Dn 7225/2006
Os-23782/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 7225/2006 z dne 18. 5.
2007, uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe, sklenjene med Skup
nostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, kot prodajalcem in Glazer
Jožefom, kot kupcem, št. 251-2964/92-DU z
dne 16. 9. 1992;
– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Glazer Jožefom, kot prodajalcem
in Horvat Stanislavom, kot kupcem, v notarskem zapisu notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 928/00 z dne 29. 9. 2000;
– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Horvat Stanislavom, kot prodajalcem in Petek Damjanom, kot kupcem, v
notarskem zapisu Andreja Šoemna iz Ptuja,
opr. št. SV 562/04 z dne 12. 7. 2004.
Pogodbe se nanašajo na prodajo stanovanja na naslovu Ulica 5. prekomorske 21,
številka stanovanja 1, v izmeri 43,10 m²,
sedaj vpisano v vl. št. 1340/74, k.o. Krčevina pri Ptuju, nepremičnina identifikacijska št. 401.E. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagatelja Damijana Petka, Grajenščak 11a, Ptuj, roj. 29. 8. 1968, EMŠO
2908968500103, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 8. 2007
Dn 3019/2006
Os-23598/07
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Horvat Maruške, Gradnikova cesta 5, Radovljica, ki jo zastopa notar Stane Krainer iz
Radovljice, glede nepremičnine 4.E –triinpolsobnega stanovanja št. 3, v I. nadstropju
stavbe na naslovu Gradnikova cesta 5 v
Radovljici, v izmeri 74,04 m², vpisani pri vl.
št. 2007/3, k.o. Radovljica, s sklepom Dn št.
3019/2006 z dne 3. 7. 2007, začel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 2005,
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sklenjene med Marinček Tugomirjem, Pot
na Fužine 25, Ljubljana in Marinček Živo,
Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, kot
prodajalcema ter Horvat Matejem, Cankarjeva 29, Radovljica in predlagateljico, kot
kupcema, zaradi vknjižbe lastninske pravice
na navedeni nepremičnini v korist predlagateljice, na podlagi predloga predlagateljice z
dne 19. 9. 2006.
Imetnike pravic na navedeni nepremičnini se poziva, da 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 Radovljici
dne 21. 8. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 600/2005
Os-2465/07
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper,
zoper dolžnika Kastelic Igorja, neznanega
bivališča, zaradi izterjave denarne terjatve,
s sklepom z dne 13. 11. 2006, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku določilo začasno zastopnico, odvetnico Dolores Maučec iz Kopra,
Cesta Zore Perello Godina.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dne postavitve pa dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 2007
II P 812/2007
Os-24066/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Cankar, v pravdni zadevi

Št.

tožeče stranke Nadice Lotrič, Rusjanov trg
2, Ljubljana, ki jo zastopa Sonja Dolinar, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Barbari Kregar, neznanega prebivališča, zaradi
plačila odškodnine 1.276,91 EUR, najemnine 1.600 EUR ter stroškov 2.175,51 EUR,
dne 23. 8. 2007 sklenilo:
toženi stranki Barbari Kregar, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Karmen Pavlin, Nazorjeva 12,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2007

Oklici dedičem
IV D 545/03

Os-14501/07

Popravek
Oklic dediču Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, opr. št. IV D 545/03 z dne 5. 9. 2005, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/05
z dne 14. 10. 2005, na strani št. 7571, pod
oznako Os-25555/05, se popravi tako, da
se v prvem odstavku oklica napačen zapis
po pok. Adolfu Karlu pravilno glasi po pok.
Adolfu Karlu Severju.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2006
D 95/2007
Os-19024/07
Matej Jerman pok. Antona, iz Trušk 45
(Kozloviči), je dne 18. 10. 1935 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
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Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14c.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 6. 2007

Oklici pogrešanih
N 14/2007
Os-24099/07
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Sajko Marije, Kobilje 181, v teku
postopek za razglasitev za mrtvega Jožefa
Berdena, roj. 17. 3. 1917, na Kobilju, neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnica Hermina
Vogrin, roj. 1. 10. 1935, stan. Kobilje 61.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, v
roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 20. 8. 2007
N 10/2007
Os-24102/07
Pogrešana Jožefa Volarič se je rodila
1. 4. 1900 v vasi Mlinsko, očetu Ivanu Uršiču in materi Mariji Uršič. Dne 16. 11. 1921
je sklenila zakonsko zvezo z Antonom Volaričem. Zadnji znan podatek o njenem bivališču je bil Montevideo, Urugvaj, nihče
od njenih sorodnikov pa ne ve, ali še živi
oziroma o njej ne vedo ničesar.
V zemljiški knjigi tukajšnjega sodišča je
pogrešana vpisana kot solastnica parc. št.
1025/2, iz vl. št. 613, k.o. Idrsko, in sicer
do 1/8.
Pogrešani je bila postavljena skrbnica
za posebni primer Kristina Šturm Leban,
Stresova 4d, Kobarid.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani, naj to
sporoči sodišču v roku treh mesecev od objave oklica, sicer bo sodišče po poteku tega
roka razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu
z določili Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 7. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Ustanovitve
KRANJ
Rg-8080/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/00418 z dne 14. 3.
2007 pod št. vložka 1/08598/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2270439
Firma: DEŽELA, turizem in storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: DEŽELA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Brdo 56, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: RODE MOJCA, Cesta na
Brdo 56, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
3.750 EUR, ne odgovarja, vstop 28. 2. 2007;
ŽLEBIR JANEZ, Dolenjska cesta 184, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.750 EUR,
ne odgovarja, vstop 28. 2. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor RODE MOJCA, Cesta na Brdo 56,
4000 KRANJ, imenovanje: 28. 2. 2007,
zastopa brez omejitve.; družbenik ŽLEBIR
JANEZ, Dolenjska cesta 184, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 28. 2. 2007, zastopa
brez omejitve.
Dejavnost: 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 14. 3. 2007; 45310 Električne inštalacije, vpis 14. 3. 2007; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
14. 3. 2007; 45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis 14. 3. 2007; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 14. 3. 2007; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 14. 3. 2007; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 14. 3.
2007; 52420 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 14. 3. 2007; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 14. 3.
2007; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 14. 3. 2007; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n., vpis 14. 3. 2007; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 14. 3.
2007; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 14. 3. 2007; 52740 Druga
popravila izdelkov široke porabe, vpis 14. 3.
2007; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 14. 3. 2007;
55220 Dejavnost kampov, vpis 14. 3. 2007;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov, vpis 14. 3. 2007;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, vpis
14. 3. 2007; 55400 Točenje pijač, vpis 14. 3.
2007; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis
14. 3. 2007; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
14. 3. 2007; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 14. 3. 2007; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 14. 3. 2007; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s

turizmom povezane dejavnosti, vpis 14. 3.
2007; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 14. 3. 2007; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 14. 3. 2007; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 14. 3. 2007;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 14. 3. 2007; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 14. 3. 2007; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 14. 3. 2007; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 14. 3. 2007; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 14. 3. 2007;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 14. 3. 2007; 74853 Druga splošna tajniška opravila, vpis 14. 3. 2007; 74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n., vpis 14. 3.
2007; 80422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n., vpis 14. 3.
2007; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč, vpis 14. 3. 2007; 92623 Druge
športne dejavnosti, vpis 14. 3. 2007; 93021
Frizerska dejavnost, vpis 14. 3. 2007; 93022
Kozmetična dejavnost, vpis 14. 3. 2007;
93023 Pedikerska dejavnost, vpis 14. 3.
2007; 93040 Dejavnost salonov za nego telesa, vpis 14. 3. 2007; 93050 Druge osebne
storitve, vpis 14. 3. 2007.

Spremembe
LJUBLJANA
Rg-28289/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/05643 z dne 15. 10.
2004 pod št. vložka 1/33861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1554964
Firma: PROMGAS d.o.o., družba za trgovino in poslovni razvoj, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.700.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
SELLINGTON INVESTMENT & CO., 242
West George Street, GLASGOW, G2 4QY,
osnovni vložek: 5.700.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 7. 2002.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane druž-

be. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 3706/2007
Rg-12849/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja družbe Karly TMS d.o.o., Ljubljanska cesta 21c, Kamnik,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Karly TMS trgovina in storitve
d.o.o., Ljubljanska cesta 21c, Kamnik,
reg. št. vl. 1/31200/00, matična številka
1331353, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 28. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ni
imela zaposlenih delavcev.
Edini družbenik družbe je Klemen Vid,
Na Bregu 39, Kamnik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
družbenika Klemen Vida.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
Srg 9083/2007
Rg-24055/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
DIFFERENT podjetje za strokovno izobraževanje, pedagoške, računovodske in
svetovalne storitve d.o.o., Mengeška cesta
49a, Trzin za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
DIFFERENT podjetje za strokovno izobraževanje, pedagoške, računovodske
in svetovalne storitve d.o.o., Mengeška
cesta 49a, Trzin, reg. št. vl. 1/12856/00,
matična številka 5503191, preneha po skrajšanem postopku so sklepu družbenikov z
dne 17. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Habjan Milan,
Mengeška cesta 49a, Trzin in Habjan Samo,
Mengeška cesta 49a, Trzin, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
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na zgoraj navedena družbenika, vsakega
do 50%.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2007

Družabnik je Maček Borut, Usnjarska 7,
1275 Šmartno pri Litiji, ki prevzema obvez
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15. dneh
od dneva objave sklepa v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2007

Srg 9298/2007
Rg-24059/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanjem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe G-Naložbe,
d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana,
objavlja sklep:
družba G-Naložbe, družba za upravljanje naložb, d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 9, (v s.r. Ljubljana, Čebelarska
ulica 7) preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 24. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je 5. Dan, investiranje, storitve, svetovanje, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Čebelarska ulica 7, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2007

Srg 8288/2007
Rg-24477/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Makai Finančne
storitve, d.o.o., Kuzmičeva 8, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Makai Finančne storitve, d.o.o.,
Kuzmičeva 8, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kavčič Marko, Kuzmičeva
8, Ljubljana, ki prevzema obveznosti plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007

Srg 9327/2007
Rg-24061/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe M.K.W.
Maček, d.o.o., Šmartno pri Litiji, Usnjarska
7, objavlja sklep:
družba M.K.W. Maček, gostinstvo in
trgovina d.o.o., Šmartno pri Litiji, Usnjarska 7 preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Srg 2204/2007
Rg-23887/07
Družba Matias trgovina in storitve
d.o.o., Špelina ulica 1, Maribor, reg. št.
vl. 1/6091-00, katere družbenika sta Kranjc
Matjaž, Stubiška 13, Ruše in Matias 2 pro
izvodnja, trgovina, posredništvo, gostinstvo, najem in storitve d.o.o., Špelina ulica
1, Maribor, po sklepu družbenikov družbe
z dne 9. 7. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kranjc
Matjaž in Matias 2.
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Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2000
Srg 2233/2007
Rg-23893/07
Družba Ferosil trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Maroltova ulica 50, Maribor, reg. št. vl. 1/11889-00, katere družbenik je Benson Holdings d.o.o. za trgovinu
i zastupanje, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Split, Hrvaška, po sklepu družbenika
družbe z dne 10. 8. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obneznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Benson Holdings d.o.o. za trgovinu i zastupanje, Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Split, Hrvaška.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 8. 2007
Srg 00588/2007
Rg-23889/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Bojadžič uvoz – izvoz Gor. Lakoš d.o.o., 9220 Lendava, Glavna ulica
št. 6, Gornji Lakoš, reg. št. vl. 1/02115/00,
matična številka 5876001, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, preneha po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Družbenika Bojadžić Šefika, Gornji Lakoš, Glavna ulica 6, 9220 Lendava in Bojadžić Enes, Gornji Lakoš, Glavna ulica 6,
9220 Lendava, izjavita, da so poplačane vse
obveznosti družbe Bojadžič uvoz – izvoz
Gor. Lakoš d.o.o., 9220 Lendava, Glavna
ulica št. 6, Gornji Lakoš in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenika Bojadžić Šefika, Gornji Lakoš, Glavna ulica 6, 9220 Lendava in Bojadžić Enes, Gornji Lakoš, Glavna ulica 6,
9220 Lendava, prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe,
pri čemer za morebitne preostale obveznosti
odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Avsec Barbara, Golniška cesta 090,
Kranj, potni list, št. P00569944, izdala UE
Kranj. gnb-271420
Batagelj Aleksandra, Iztokova ulica 021,
Nova Gorica, potni list, št. P00613061,
izdala UE Nova Gorica. gnl-271410
Bednjač Drago, Hafnerjeva ulica 006,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. PB0060150,
izdala UE Ljubljana. gnp-271256
Bernot Gojmir, Hrvatski trg 002,
Ljubljana, potni list, št. P00567726, izdala
UE Ljubljana. gne-271417
Beronja Branka, Blejska Dobrava 114,
Blejska Dobrava, potni list, št. P00701359,
izdala UE Jesenice. gnu-271251
Bilić Damir, Dolenjska cesta 359,
Škofljica, potni list, št. P00325291, izdala
UE MNZ. gnx-271248
Boštjančič Jožef, Gornji Zemon 027,
Ilirska Bistrica, potni list, št. PB0228063,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnl-271535
Casagrande
Maria
Pia,
Hrvatini
009, Ankaran – Ancarano, potni list, št.
P00364468, izdala UE Koper. gnc-271244
Čaleta Luka, Zelena pot 004, Ljubljana,
potni list, št. P00919862, izdala UE Ljubljana.
gns-271253
Domitrica Aleksandar, Rašiška ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00428517, izdala
UE Ljubljana. gnz-271421
Drempetič Matic, Lamutova ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. PB0034526, izdala
UE Ljubljana. gnm-271534
Golobič Matija, Lokve 055, Črnomelj,
potni list, št. P00917094, izdala UE
Črnomelj. gnt-271527
Grobelšek Jerneja, Center 008, Črna na
Koroškem, potni list, št. P00988853, izdala
UE Ravne na Koroškem. gno-271532
Hladen Janez, Igriška ulica 077, Maribor,
potni list, št. P00001863, izdala UE Maribor.
gnu-271526
Juvančič Anica, Zadobrovška cesta 025,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00313277,
izdala UE Ljubljana. gnq-271255
Kamenik Marjana, Šmartno na Pohorju
027, Šmartno na Pohorju, potni list, št.
PB0251863, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-271416
Kelava Ana, Trg na Stavbah 004, Litija,
potni list, št. P00575585, izdala UE Litija.
gnj-271537
Kelenc David, Stojnci 022B, Markovci,
potni list, št. P00977692, izdala UE Ptuj.
gns-271528
Kocjančič Jaka, Cesta 13. julija 069D,
Ljubljana – Dobrunje, potni list, št. PB0029973,
izdala UE Ljubljana. gnk-271536
Korošec Špela, Podvin 239, Žalec,
potni list, št. PB0010823, izdala UE Žalec.
gnv-271250
Kos Tatjana, Brilejeva ulica 016,
Ljubljana, potni list, št. P00337450, izdala
UE Ljubljana. gnd-271418
Kovšca Jakob, Brilejeva ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. PB0019466, izdala
UE Ljubljana. gng-271540

Kovšca Tomaž, Brilejeva ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. P00029687, izdala
UE Ljubljana. gnh-271539
Leskovar Tamara, Prušnikova ulica 106,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00569893,
izdala UE Ljubljana. gny-271247
Lončarič Aleš, potni list, št. P00410774,
izdala UE Ljubljana. gnm-271409
Mlakar Matej, Razgledna ulica 019,
Celje, potni list, št. P00436523, izdala UE
Celje. gnb-271245
Mujkić Elvis, Papirniški trg 019, Ljubljana
– Polje, potni list, št. PB0007883, izdala UE
Ljubljana. gnq-271530
Nemanič Katarina, potni list, št.
P00595688,
izdala
UE
Ljubljana.
gnp-271406
Nipič Franc, Slomškova ulica 006, Ptuj,
potni list, št. P00628920, izdala UE Ptuj.
gni-271538
Ogulin Jožef, Ulica I. brigade VDV 013,
Dolenjske Toplice, potni list, št. P00838335,
izdala UE Novo mesto. gnm-271259
Palamar Samir, Travniška ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00960924, izdala
UE Ljubljana. gnt-271252
Perc Marjan, Šedina 009B, Dramlje,
potni list, št. P00754082, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnr-271529
Plemenitaš Ana, Prešernova cesta 001,
Ljubljana, potni list, št. P00070933, izdala
UE Ljubljana. gnc-271419
Podbevšek Gorazd, Celovška cesta 128,
Ljubljana, potni list, št. P00408574, izdala
UE Kranj. gnn-271533
Ramović Admir, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, potni list, št. P01080717, izdala
UE Ljubljana. gnn-271258
Rovan Stanislav, Partizanska cesta
004A, Bled, potni list, št. P00768722, izdala
UE Radovljica. gni-271413
Rušid Ramadan, Kolonija 1. maja 020,
Trbovlje, potni list, št. P00629677, izdala UE
Trbovlje. gng-271415
Sahiti Besim, Cesta zmage 099, Maribor,
potni list, št. P00218443, izdala UE Maribor.
gnj-271412
Stanič Racman Darja, potni list,
št. P00313755, izdala UE Ljubljana.
gnr-271254
Šali Elizabeta, Vavta vas 032, Straža
pri Novem mestu, potni list, št. P00662033,
izdala UE Novo mesto. gno-271407
Šuštar Igor, Poreber 001A, Kamnik,
potni list, št. P01023866, izdala UE Kamnik.
gno-271257
Us Alenka, Gorenje Jesenice 001,
Šentrupert, potni list, št. P00447532, izdala
UE Trebnje. gnw-271249
Visket Tomaž, Gvajčeva ulica 002,
Maribor, potni list, št. P01176556, izdala UE
Maribor. gnn-271408
Vrhovac Danijel, potni list, št. P00549297,
izdala UE Ljubljana. gnk-271411
Zagorc Branko, potni list, št. P00603630,
izdala UE Ljubljana. gnz-271246
Zemljarič Aleksander, Spuhlja 140, Ptuj,
potni list, št. P01166278, izdala UE Celje.
gnp-271531
Zorko Matjaž, Pecelj 030, Buče, potni
list, št. P00802218, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnh-271414

Osebne izkaznice preklicujejo
Arko Marija, Verovškova ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000039579.
gno-271307
Bajraktarević Darja, Alešovčeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002024727.
gnf-271316
Bebar Vlasta, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000672023.
gnx-271348
Bernard Karolina, Ptujska ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001973914.
gnd-271368
Bertoncelj Dušan, Mrzelova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706728.
gnh-271314
Blažko Marija, Šišenska cesta 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001522933.
gnc-271344
Borošak Vilim, Pristaniška ulica 29,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002138205. gne-271217
Boškoski Marko, Kraljeva ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001531978.
gno-271332
Brkić Stjepan, Veliko Mlačevo 49,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001740402.
gnk-271486
Burja Blaž, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077278.
gnh-271339
Burja Darko, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001698150.
gne-271342
Burja Teja, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077280.
gng-271340
Burja Tine, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077284.
gnf-271341
Česen Tatjana, Černetova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002083021.
gnd-271343
Čučnik Frančiška, Sketova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 0000006831.
gnv-271350
Dernovšek Miloš, Cesta na Dobravo 39,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000290483.
gns-271278
Drev Rok, Lokovina 22/c, Celje, osebno
izkaznico, št. 001789163. gnu-271501
Dukovčič Marinko, Cankarjeva ulica 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000227206.
gnk-271286
Eržen Jan, Vičava 110, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001534491. gns-271228
Fridrih Jože, Spodnja Ložnica 20,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000970313. gnn-271283
Furlan Anita, Globočnikova ulica 2,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000840695.
gns-271503
Govekar Urban, Dolenjska cesta 45/č,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002120831.
gnk-271336
Grandovec Lana, Dolenje Medvedje
selo 2/a, Trebnje, osebno izkaznico, št.
001903815. gnq-271280

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Grbič Dejan, Rupe 3/c, Celje, osebno
izkaznico, št. 002238882. gny-271497
Guberac Blaž, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002050783.
gnq-271355
Guzelj Stanislav, Tavčarjeva ulica
4, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000433510. gns-271478
Guzelj Uršula, Šmiklavž pri Škofji vasi
9, Celje, osebno izkaznico, št. 000654569.
gnx-271498
Hafner Bojana, Podnart 25/b, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000826187.
gny-271297
Hafner Franc, Stara Loka 101, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000841598.
gnr-271479
Hočevar Tomaž, Raičeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000768586.
gnr-271304
Ilar Vesna, Šentvid pri Stični 50, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 002209265.
gnj-271487
Ilić Georgije, Herbesteinova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649123.
gnr-271354
Jakupec Ines, Cesta v Zgornji Log 68z,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001026782.
gnb-271320
Jančar Andrej, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002064935.
gnd-271318
Jerko Barbara, Vinje 47/h, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002042578.
gnj-271362
Jurič Marija, Žihlava 12, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001717387.
gnm-271484
Kališnik Dušan, Javornik 46, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001619264.
gnl-271235
Klančar Polonca Marija, Derčeva
ulica 1/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000339324. gny-271347
Klasinc Maksimiljan, Rimska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001047521.
gnn-271333
Kljajić Marko, Slatna 15/a, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000250895.
gnx-271298
Knez Jure, Čečovje 19/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000051099.
gnm-271284
Knific Ana, Frankovo naselje 175, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001765042.
gnn-271483
Koleša Tomaž, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095772.
gnb-271345
Kondrić Damir, Hladilniška pot 26/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000833384.
gno-271357
Krajner Adolf, Rožengrunt 15, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001467182. gnd-271168
Kreže Pia, Rozmanova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001882808.
gnj-271337
Kukovec Milena, Ipavčeva ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 000732659.
gnv-271500
Leskošek Ivan, Jenkova cesta 17,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001870326.
gno-271232
Likar Andreja, Viška cesta 497b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001811175.
gnl-271335
Lipej Maks, Gumberk 17, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001851176.
gnc-271294

Lipovac Alen, Parecag 165, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001678590.
gnu-271301
Luštek Dolores, Koritenska cesta 9,
Bled, osebno izkaznico, št. 001608407.
gnv-271300
Lužnik
Lucija,
Zgornja
Vižinga
33/b, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001819035. gnh-271289
Macuh Franc, Cesta Cirila Tavčarja 3/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000876302.
gnm-271509
Mihelič Mojca, Kocjanova ulica 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001845606.
gnq-271505
Mikič Slavica, Cesta dveh cesarjev
104/M, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001230182. gnc-271319
Mirtič Vesna, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000556359.
gnm-271309
Molnar Maša, Cesta talcev 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002202136.
gnq-271480
Navodnik Ivana, Cesta X/5, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000320460.
gnn-271233
Novak Drago, Prežihova ulica 1,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001010040.
gnl-271285
Novoselec Jakob Franc, Babiči 41/n,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002044622. gnf-271216
Oblak Petra, Volkmerjeva cesta 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001963414.
gnr-271229
Ogulin Dejan, Pot k Lebici 10, Semič,
osebno
izkaznico,
št.
002098463.
gni-271288
Pangršič Dejan, Šentvid pri Stični 12,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
001463361. gni-271488
Panić Antonija, Petkova ulica 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001973388.
gnh-271364
Pasar Milka, Ulica Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002012633.
gni-271363
Pečjak France, Dvor 98, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001490688.
gnb-271220
Pečjak Marko, Žubina ¸14, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
002047310.
gnr-271279
Peroša Bruno, Cesta na Markovec 61,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001492889. gnn-271212
Pertot Alenka, Litijska cesta 54/S,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002116522.
gnw-271349
Peterka
Mateja,
Agrokombinatska
cesta 6/č, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001723788. gnp-271356
Peternel Arzenšek Nina, Hmeljarskla
cesta 12, Prebold, osebno izkaznico, št.
002180937. gnp-271281
Petrović Mijo, Kočevje 31, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001181388.
gnh-271239
Pigac Terezija, Dolenjska cesta 234,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000577550.
gnt-271352
Pirc Urban, Sorška cesta 6, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002043050.
gnp-271481
Pišek Vilma, Grenc 37, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001047205.
gno-271482
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Podbrežnik Lekič Jure, Raduha 71,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001857209.
gni-271238
Podržaj Terezija, Zvonarska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000161519.
gng-271315
Prestor Bojan, Plešičeva ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001675132.
gnf-271366
Pucelj Tič Zdenka, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000742204.
gnq-271305
Puncer Ivan, Valvasorjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002028573.
gnj-271312
Pust Tara, Čagovšče 9, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 002199385. gnl-271485
Režek Nada, Dolenja vas pri Mirni
Peči 20, Mirna Peč, osebno izkaznico, št.
001296345. gnc-271219
Rigler Marjeta, Ulica Marka Šlajmerja 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001184805.
gng-271365
Stare Olga, Ulica bratov Knapič 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000310946.
gnu-271326
Strelec Lidija, Mački 14, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000664251. gnp-271331
Suhalj Lidija, Puhova ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001219143.
gnz-271346
Susman Neža, Jezero 67/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000388264.
gne-271317
Šilc Gregor, Vrbnje 8, Radovljica, osebno
izkaznico, št. 000493676. gnw-271299
Škamperle Jutra, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001918572.
gnt-271327
Šket Matjaž, Prečna pot 2/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000243622.
gnt-271302
Šparaš Boris, Brilejeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001125214.
gns-271328
Šparaš Denis, Brilejeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001125224.
gnr-271329
Štajdohar Jože, Jelševnik 12, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000336552.
gnj-271287
Šterk Karmen, Dajnkova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001050402.
gnm-271334
Tepina Iztok, Dolenčeva pot 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001261614.
gnx-271373
Tor Andreja, Polje, Cesta XVI/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000282289.
gne-271367
Tovornik Aleksander, Črnoliška ulica 3,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001649921.
gnq-271230
Tovornik Zorica, Črnoliška ulica 3,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001512913.
gnp-271231
Trušnovec Dušan, Slap ob Idrijci 36, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 000193210.
gnd-271218
Veljković Dragiša, Masarykova cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000656887.
gnn-271358
Verlič Irena, Snediceva ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000008500.
gno-271507
Vidmar Jožef, Pipanova cesta 36,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001202539.
gnr-271504
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Vidmar Matej, Velesovo 95, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001682347. gnp-271506
Vogelnik Marija, Ljubeljska ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685468.
gni-271338
Von Brandenan Ana, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000321087.
gns-271353
Vračko Primož, Klemenova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481062.
gnp-271306
Vukajlović Slađanj, Postojnska cesta 3,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000973718.
gnn-271508
Vurušič Ivan, Hubadova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044905.
gnv-271325
Vurušič Marija, Hubadova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000041907.
gnw-271324
Zajšek Matjaž, Šmartno na Pohorju 25,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000155968. gno-271282
Zupan Dejan, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001369203.
gnn-271308
Zupanc Maja, Šmihel 72, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001934780.
gne-271292
Željko Erika, Ragovska ulica 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000831265.
gnd-271293

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Antolović Marko, Ob progi 9, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000036726, izdala UE Izola. gnf-271241
Avsec Barbara, Golniška cesta 90,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1460559, reg. št. 50154, izdala UE Kranj.
gnn-271458
Bajraktarević Darja, Alešovčeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003070982, reg. št. 265492, izdala UE
Ljubljana. gnl-271185
Balaž Branko, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003103598, reg. št. 230308, izdala UE
Ljubljana. gny-271472
Bertoncelj Dušan, Mrzelova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001828040, reg. št. 38111, izdala UE
Ljubljana. gno-271182
Bertoncelj Mitja, Bežigrad 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003206274, reg. št. 274879, izdala UE
Ljubljana. gnv-271475
Blažko Marija, Šišenska cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001825104, reg. št. 4858, izdala UE
Ljubljana. gnp-271206
Borošak Vilim, Pristaniška ulica 29,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000034839, izdala UE
Koper. gnh-271214
Božič Rado, Ulica Istrskega odreda
8, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000047572, izdala UE Izola.
gne-271242
Brečko Srečko, Spodnje Stranice 35,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001577836, reg. št. 210, izdala
UE Slovenske Konjice. gnt-271227
Breznik Lidija, Ptujska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. S 001550394, reg. št. 236286, izdala UE
Ljubljana. gnb-271170
Celarc Boris, Prištinska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003035406, izdala UE Grosuplje.
gng-271490
Česen Tatjana, Černetova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002096466, reg. št. 104166, izdala UE
Ljubljana. gns-271203
Devetak Marija, Stjenkova ulica 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000064257, izdala UE Koper.
gng-271215
Erjavec Matej, Pokopališka ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231764, reg. št. 187758, izdala UE
Ljubljana. gnw-271474
Erjavec Nika, Erjavčeva ulica 25, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000035723, izdala UE Koper.
gni-271213
Filipič Ivan, Rožna dolina, Cesta II/
11a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001286148, reg. št.
66106, izdala UE Ljubljana. gne-271542
Franko Robert, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003155060, reg. št. 176292, izdala UE
Ljubljana. gnk-271186
Gabrič Maja, Na zelenici 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 881656, reg. št. 25838, izdala UE Celje.
gnx-271198
Gobec Friderik, Šlandrova ulica 39/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3114513, reg. št. 21347, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-271236
Grauf Griša, Ljubljanska ulica 70,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1625589, reg. št. 125334, izdala UE
Maribor. gnc-271369
Hafner Franc, Stara Loka 101, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000207647, izdala UE Škofja Loka.
gnl-271510
Jurejevčič Martin, Celjska ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002113399, reg. št. 41568, izdala UE
Ljubljana. gnh-271189
Kastelec Martin, Šentjošt 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003147185, izdala UE Novo mesto.
gny-271222
Klemenčič Matjaž, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232905, reg. št. 138641, izdala UE
Ljubljana. gnb-271195
Korenč Sašo, Cesta Cankarjeve brigade
15, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000962797, izdala UE Grosuplje.
gnh-271489
Kralj Alojz, Vinska pot 28, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 000160640,
reg. št. 1809, izdala UE Ruše. gnt-271502
Kramar Miroslav, Spodnje Gameljne 116,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 001716361, reg. št.
45195, izdala UE Ljubljana. gnf-271191
Krašovec Marijan, Tesarska ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002133513, reg. št. 147541, izdala UE
Ljubljana. gnl-271210
Kuclar Špela, Ciril Metodov trg 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001597198, reg. št. 185396, izdala UE
Ljubljana. gnx-271473
Lebar Alenka, Ulica Štefana Kovača
91, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 001585257, izdala UE Lendava.
gnj-271237
Lovše Marija, Hruševec 19, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001548313, izdala UE Novo mesto.
gnf-271291
Majerič Denis, Kidričeva ulica 7,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003082615, izdala UE Celje.
gnu-271226
Miklavčič Renato, Plemljeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001614375, reg. št. 250107, izdala UE
Ljubljana. gnu-271201
Mikuž Milan, Velika Račna 26,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000963033, izdala UE Grosuplje.
gnc-271494
Mišič Vičetić Jasmina, Rimska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001051958, reg. št. 82155, izdala UE
Ljubljana. gnm-271209
Mulalić Servin, Čečovje 2, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003116036, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm-271234
Nardin Majda, Ilirska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000092016, reg. št. 5017, izdala UE
Ljubljana. gnk-271211
Ninić Uroš, Celovška cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002146751, reg. št. 269425, izdala UE
Ljubljana. gnj-271187
Oraščanin Jasmin, Jelovška 10,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1619088, reg. št. 25595, izdala
UE Radovljica. gnr-271404
Oštir Ljudmila, Zameško 18, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001284378, izdala UE Novo
mesto. gng-271290
Pečjak France, Dvor 98, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001659239, izdala UE Novo mesto.
gnz-271221
Petek Zvonko, Vodranci 46, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002181322, reg. št. 9430, izdala UE
Ormož. gnr-271179
Prša Blaž, Vrablova ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003063014, reg. št. 136521, izdala UE
Maribor. gne-271517
Pucelj Tič Zdenka, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002034261, reg. št. 113856, izdala UE
Ljubljana. gnp-271181
Renčelj Luka, Polje, Cesta XXVI/26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003131066, reg. št. 52814, izdala UE
Koper. gnz-271471
Rusić Ismet, Tomačevska cesta 117a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001763363, reg. št. 150671, izdala UE
Ljubljana. gno-271207
Somrak Tatjana, Moočilnikarjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000687737, reg. št. 86204, izdala UE
Ljubljana. gnn-271208
Stare Olga, Ulica bratov Knapič 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001918405, reg. št. 125853, izdala UE
Ljubljana. gni-271188
Sušnik Marjan, Ribčev laz 121,
Bohinjsko jezero, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,Be,C,Ce,F,G,H, št. S 002022379, reg. št.
30328, izdala UE Radovljica. gnb-271470

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Šimenc Ana, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003191318, reg. št. 258416, izdala UE
Ljubljana. gnt-271202
Škamperle Jutra, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003069303, reg. št. 263854, izdala UE
Ljubljana. gnz-271196
Škantelj Romana, Podgorica 16,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2023366, reg. št. 29942, izdala UE
Grosuplje. gnf-271491
Šlebinger Karel, Lutverci 80/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003133922, reg. št. 7210, izdala UE
Gornja Radgona. gng-271240
Šterk Karmen, Dajnkova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003102522, reg. št. 253528, izdala UE
Ljubljana. gny-271197
Tabaković Zineta, Ljubljanska cesta
17, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003017440, reg. št. 211629, izdala UE
Ljubljana. gnq-271180
Tepina Iztok, Dolenčeva pot 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1116037, reg. št. 38892, izdala UE Kranj.
gnw-271374
Tevž Gregor, Potok 34, Nazarje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001462767, reg.
št. 10899, izdala UE Mozirje. gnd-271193
Trajkovska Helena, Zagajškova ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1036923, reg. št. 39455, izdala UE Celje.
gnb-271495
Trbežnik Marjan, Sadinja vas, V Češnjico
23, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001618097,
reg. št. 97934, izdala UE Ljubljana.
gnm-271184
Turk Stanislav, Gorenji Maharovec 13,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001647949, izdala UE Novo
mesto. gnt-271477
Uršej Katja, Stari trg 261, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003116571, reg. št. 19119, izdala UE
Slovenj Gradec. gnx-271223
Vehar Janko, Jagodje, Osojna pot
3, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000065899, reg. št. 5834,
izdala UE Ljubljana. gnk-271511
Vrtačič Eva, Varpolje 66, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001681572, reg. št. 11491, izdala UE
Mozirje. gnv-271200
Zajc Luka, Tacenska cesta 135,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003164609, reg. št. 26952, izdala UE
Jesenice. gnw-271199
Zore Andrej, Stanežiče 91, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001707704, reg. št. 221791, izdala UE
Ljubljana. gnc-271194
Žic Zoran, Ulica XXX divizije 20, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 03081/92 – nemško. gnc-271169
Žos Peter, Loka 68, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001437825,
reg. št. 9006, izdala UE Tržič. gnv-271275

Zavarovalne police preklicujejo
Drnovšek Veronika, Ulica bratov Knapič
14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500010341, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnm-271459

Spričevala preklicujejo
Avbelj
Barbara,
Vevška
cesta
29/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gns-271303
Babić Stjepan, Vladimira Nazora 3,
Čakovec, diplomo Poklicne šole Domžale
– strojnik, izdana leta 1976. gnj-271162
Belej Dušan, Prijateljeva 6/a, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
šole v Celju, št. 854, izdano leta 1980.
gnz-271446
Benčič Helena, Ulica pod cerkvijo 7,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Koper, št. 2/91., izdano leta
1991. gnb-271145
Blaznik Lucija, Kropa 136, Kropa,
spričevalo 1. letnika srednje frizerske šole v
Kranju, izdano leta 2001. gnw-271499
Bolnar Gabrijela, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2002. gno-271457
Brodnik Miha, Podvrh 27, Mozirje,
indeks, št. 93603514, izdala Fakulteta za
grabeništvo v Mariboru. gnl-271135
Bučar Ingrid, Triglavska 2, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Izola, izdano
leta 1993, izdano na ime Markučič Ingrid.
gns-271428
Bulajič Vladislav, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole in Gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1996. gnr-271554
Buzeti Danica, Rožna ulica 9, Beltinci,
spričevalo Srednje zdravstvene šola
Rakičan, izdano leta 1982, izdano na ime
Vogrinčič Danica. gnz-271271
Cvelbar Petra, Celovška cesta 287,
Ljubljana, indeks, št. 21010202, izdala FDV
v Ljubljani. gnp-271556
Černoša Robin, Zg. Hudinja 40, Celje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Steklarske šola
Rogaška Slatina, izdano leta 1998, 1999 in
2000. gnw-271549
Dakaj Drilona, Polena 10, Mežica,
spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1988.
gni-271263
Dečman Barbara, Dolga gora 2/a,
Ponikva, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Center
Celje,
izdano
leta
2000.
gnz-271371
Demšar Špela, Gorjančeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene
Štupar v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-271277
Djukić Petra, Stranska pot 10, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnq-271205
Doblšek Marijan, Pameče 297, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Splošne
gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta 2004.
gnr-271429
Doblšek Marijan, Pameče 297, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Splošne
gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta 2005.
gnq-271430
Dolinar Rok, Razori 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje lesne šole v Ljubljani,
izdano leta 2005. gne-271192
Dolinar Romana, Goričane 59 E,
Medvode, spričevalo o zaključku srednje
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šole, izdala Srednja administrativna šola v
Ljubljani, izdano leta 2003. gni-271438
Došič Radovan, Opekarna 28, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu STPŠ, izdano
leta 2002. gnm-271134
Družina Jan, Levstikova ulica 1, Logatec,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2007. gnf-271516
Džinić Benjamin, Tomšičeva 55, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Antona Aškerca v
Velenju, izdano leta 2002. gnb-271545
Frančič Sonja, Dol. Stara vas 23,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
1990, 1991 in 1992. gnv-271450
Frelih Matic, Sv. Duh 252, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2003. gnj-271387
Frlic Špela, Vinharje 6, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Škofijske
klasične gimnazije Šentvid, izdano leta
2000. gnr-271204
Gioahin Darja, Peč 13, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano na
ime Kržič Darja. gnq-271405
Gorup Romana, Aškerčeva ulica 2,
Rogaška Slatina, maturitetno spričevalo
Srednje kemijske šole v Celju, izdano
leta 1984, izdano na ime Muller Romana.
gnt-271452
Gotovac Dijana, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnw-271449
Grah Darko, Petanjci 98/a, Tišina,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 1980.
gnf-271466
Grilc Irena, Trata pri Velesovem 6, Cerklje
na Gorenjskem, indeks, št. 18061113, izdala
FF v Ljubljani. gnx-271448
Hegler Helena, Gradež 34, Turjak,
indeks, št. 20940090, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnl-271360
Hirsch Marko, Betajnova 39/b, Vrhnika,
indeks, št. 11040556, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnf-271141
Hočevar Jani, Tolčane 7, Zagradec,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2005 in 2006. gne-271167
Horvat Irena, Kot pri Damlju 8, Vinica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 2.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništva v Ljubljani, izdano leta 1995
in 1997, izdano na ime Tomazini Irena.
gnl-271310
Hreščak Marjeta, Vegova ul. 4, Koper –
Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper, izdano
leta 2004. gny-271272
Hrovat Klavdija, Cesta na Roglo
11/d, Zreče, spričevalo 4. letnika SERŠ.
gng-271390
Hrvatin Senada, Kraljeva 17, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika in
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2006.
gnv-271425
Javornik Jože, Pleteršnikova ulica 19,
Ljubljana, maturitetno spričevalo gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1978. gnt-271177
Jovanović Davor, Ulica Molniške čete 7,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana,
izdano leta 2002 in 2003. gny-271397
Jovičić Alen, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
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tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnb-271295
Jurić Ivana, Vrtnarija 1 d, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnz-271321
Kerić Mediha, Cesta 30. avgusta 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gny-271322
Ključanin Tina, Župančičeva 19, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
tehniške šole v Kopru, izdano leta 2006.
gne-271142
Koblar Tina, Partizanska 3/b, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2005 in
2006. gne-271392
Korenjak Mitja, Kozana 94/e, Dobrovo
v Brdih, spričevalo o končani OŠ Dobrovo,
izdano leta 1986. gne-271442
Kos Maja, Javorje 40, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole Vena Pilon, Ajdovščina,
izdano leta 2007. gns-271153
Krancelbinder Damjan, Šlebingerjev
breg 26, Gornja Radgona, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v
Mariboru, izdano leta 1995. gnx-271423
Kromar David, Lončarska ulica 70,
Ribnica, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1998 do 2001.
gnl-271460
Krstov Matej, Kettejeva 6, Brežice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gnz-271171
Kržmanc Sabina, Breg pri Ribnici na
Dolenjskem 41, Ribnica, spričevalo 2., 3. in
4. letnika Srednje upravno admnistrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1997, 1998,
1999, izdano na ime Grabnar Sabina.
gnb-271399
Kuhar Domen, Kranjska cesta 3/a,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2006. gnx-271173
Lavriša Erika, Finžgarjeva ulica 6, Dob,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Kamnik, izdano leta 2004 in 2005.
gnm-271359
Lenart Nejc, Janka Ulriha 24, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Velenje –
elektrotehnik računalništva. gng-271144
Lenart Nejc, Janka Ulriha 24,
Velenje, spričevalo 3. letnika ŠC Velenje.
gns-271378
Lukanc Matevž, Lom pod Storžičem 31,
Tržič, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1990
in 1991. gnu-271426
Makuc Saša, Tabor 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani. gnf-271441
Maletić Mateja, Grablovičeva ulica 28,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimanzije
Vič, izdano leta 1984, izdano na ime Pogačar
Mateja. gnt-271427
Mandič Monika, Rejčeva ulica 15, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2006. gnv-271550
Marolt Maja, Zabreznica 12/c, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Radovljica. gnf-271266
Mastnak Eva, Ob Koprivnici 11, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta 1999
in 2000. gnj-271462

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Mazi Maša, Črna vas 109, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotogarfijo v Ljubljani, izdano
leta 2004 in 2005. gnl-271160
Mediževec Petra, Kurirska pot 6/b, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 1993 in 1994. gnw-271174
Mejak Andrej, Cankarjeva 26, Nova
Gorica, diplomo Kadetske šole za
miličnike, št. II-309/109, izdana leta 1983.
gnz-271546
Mesarić Igor, Mlakarjeva ulica 51, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnf-271166
Meštrovac Almedina, Pavšičeva ulica
36, Logatec, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2005. gny-271522
Mihelčič Franci, Cesta Ceneta Štuparja
94/b, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1990 in 1991. gnz-271296
Miklavčič Majda, Betajnova 34, Vrhnika,
indeks, št. 21017437, izdala Fakulteta za
družbene vede v Ljubljani. gnv-271525
Mlekuž Martina, Kal-Koritnica 36 A,
Bovec, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2007. gnz-271521
Mole Sandra, Cesta Dolomitskega
odreda 37, Log pri Brezovici, spričevalo 1.
letnika Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gnk-271161
Novak Petra, Jesenkova 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2007. gnm-271384
Novak Uroš, Zg. Bitnje 51, Žabnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
biotehnične šole Stranje, izdano leta 2006.
gnm-271434
Nuraj Venita, Sveti Andrej 10, Moravče,
spričevalo o končani OŠ Jurija Vega
Moravče, izdano leta 2005. gnr-271379
Ocvirk Kristina, Vodruž 41/b, Šentjur,
spričevalo 4. letnika Splošne gimnazija Lava
Celje, izdano leta 2006. gny-271447
Oman Špela, Žabnica 85, Žabnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
gimnazije, izdano leta 2004 in 2005.
gnd-271268
Opara Stanko, Dolenja Nemška vas
37, Trebnje, spričevalo 5. in 6. razreda
OŠ Trebnje, izdano leta 1977 in 1978.
gnm-271159
Otrin Ermina, Kebetova ulica 10, Kamnik,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Kamniku, izdano leta
1992, 1994, 1995 in 1996, izdano na ime
Dedič Ermina. gni-271313
Ovčar Davorin, Cesta ob potoku 33,
Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro-računalniške šole Maribor, izdano
leta 2004. gny-271372
Pavlin Jure, Kosovelova ulica 7,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2007. gng-271515
Pečar Barbara, Zagorica 9, Ig, indeks, št.
11050079, izdala Visoka šola za zdravstvo v
Ljubljani. gnd-271443
Peklenk Tjaša, Stranska vas 17B,
Dobrova, spričevalo 1. in 2. letnika ŠC
PET Ljubljana, izdano leta 2004 in 2005.
gni-271138
Petan Anže, Stranska pot I/1a, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika ŠCPET Ljubljana,
izdano leta 2002. gnj-271262

Petrič Mitja, Volkmerjeva cesta 25, Ptuj,
diplomo Gimnazije Ptuj, izdana leta 1993.
gno-271432
Pipan Lara, Sebenje 39, Križe, spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole – ekonomski
tehnik. gnh-271389
Pižent Erik, IV prekomorske 3,
Ajdovščina, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole Nova gorica, izdano leta
2005. gnb-271370
Podjed Jure, Moše 30/c, Smlednik,
spričevalo
4.
letnika
TŠC
Kranj.
gno-271557
Podjed Jure, Moše 30/c, Smlednik,
spričevalo
5.
letnika
TŠC
Kranj.
gnn-271558
Podjed Jure, Moše 30/c, Smlednik,
spričevalo 3. letnika TŠC Kranj, izdano leta
2005. gnm-271559
Rabič Jure, Bičevje 18, Ljubljana, indeks,
št. 01005551, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnw-271149
Račič Alenka, Mali Obrež 22, Dobova,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1997.
gnv-271150
Račič Alenka, Mali Obrež 22, Dobova,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske in
trgovske đšole v Brežicah, izdano leta 1998.
gnu-271151
Račič Alenka, Mali Obrež 22, Dobova,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1999.
gnt-271152
Radakovič Mirjana, Cesta na Markovec
13, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske in poslovne šole, izdano
leta 2007. gnj-271437
Radošević Branko, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franca
Rozmana Staneta v Ljubljani, izdano leta
2002. gnq-271330
Ramadan Elen, Streliška pot 14, Nova
Gorica, spričevalo 8. razreda – 9-letke
Milojke Štrukelj Nova Gorica, izdano leta
2006. gnz-271146
Renninger Robert, Pot na Fužine 43,
Ljubljana, diplomo potrdila za upravljanje
z radijsko postajo VHFGMDSS, št.
26292-00132/04. gnv-271175
Rus Anton, Srednja Dobrava 3, Kropa,
indeks, izdala Srednja kemijska šola v
Ljubljani. gnh-271464
Salčnik Dejan, Tolsti vrh 38, Ravne na
Koroškem, spričevalo 5. letnika Srednje šole
Muta – poslovni tehnik, izdano leta 2002.
gnw-271224
Seferović Semira, Vodenska 42, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Zagorje
– trgovec, izdano leta 2007. gns-271453
Sehur Mojca, Prapretno 3, Planina pri
Sevnici, indeks, št. 04035819, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnh-271139
Selimović Ađul, Letališka cesta 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1980. gnl-271260
Spindler Ana, Bazoviška ul. 26, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Dušana Bogdona v Semedeli Koper.
gns-271403
Stupar Bojan, Tavčarjeva 23, Škofja
Loka, spričevalo Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2005 in 2006. gnk-271436
Šinkovec Niko, Na zelenici 6, Prebold,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2007. gns-271553
Škorjanec Aljaž, Župančičeva ulica 23,
Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Srednje šole Slovenska Bistrica, izdano leta
2007. gnc-271544
Šmid Maša, Jesenovec 2, Železniki,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Škofji Loki, izdano leta 1999.
gnc-271469
Špilak Anton, Genterovci, Zvoniška
ul. 1/c, Dobrovnik – Dobronak, indeks, št.
12110030707, izdala Višja strokovna šola
Velenje. gnv-271225
Štefančič Denis, Polzela 36, Polzela,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje
– elektronik, izdano leta 2003. gnk-271136
Štembergar Marko, Dolnji Zemon 91/c,
Ilirska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika
Ekonomske srednje šole Srečka Kosovela
v Sežani, izdano leta 2004 in 2005.
gng-271465
Šubic Tina, Pod griči 69, Žiri, spričevalo
1. letnika Biotehniške šole v Kranju.
gnn-271433
Šuštaršič Viktorija, Gorenja Brezovica
1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnk-271461
Šuvak Maja, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2006. gny-271422
Tartara Žiga, Volfova ulica 15, Domžale,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2007. gnr-271154
Terčelj Maja, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gng-271165
Trček Ciril, Niževec 2, Vrhnika, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
2007. gne-271492
Trček Ines, Selo 18, Škofja Loka,
obvestilo o uspehu 3. letnika Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2003. gnu-271351
Trunkelj Zdenka, Znojile pri Krki 24, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1987 in 1988, izdano
na ime Zajc Zdenka. gny-271147
Urbajs Ivan, Prapretno 14, Hrastnik,
diplomo
Višje
strokovne
šole
–
elektroenergetika, št. 400, izdana leta 2004.
gni-271388
Verhovšek Pavlina, Prijateljeva ulica 12,
Ljubljana, diplomo Srednje tekstilne šole v
Kranju, izdana leta 1988, na ime Verhovšek
Pavla. gnv-271400
Žganjar Polona, Malo Trebeljevo 7,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnu-271276
Žgank Matej, Breg 817a, Polzela,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne in
tehnične gradbene šole Celje – zidar, izdano
leta 2005 in 2006. gnq-271155
Žmavc Ivana, Bočna 61, Mozirje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2006. gnv-271375

Drugo preklicujejo
Arko Neža, Goriča vas 6/b, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 18050022, izdala
FF v Ljubljani. gnw-271424
Babnik Blaž, Verje 48/c, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gni-271513
Brenholc
Angela,
Smolinci
65,
Cerkvenjak, delovno knjižico, št. 10183.
gng-271265

Brinjevec Stanislav, Jerebova 16/a,
Novo mesto, orožni list, št. OL 000027773.
gnt-271552
Bukovščak Igor, Rudarska c. 10, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnr-271454
Caserman Polona, Stara Vrhnika 46/a,
Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnf-271541
Čučkin Mihael, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, orožni list, št. OL 000004936,
izdala Ue Ljubljana. gnw-271274
Franetič Damir, Senožeče 102/h,
Senožeče, delovno knjižico. gnz-271396
Grubelnik Gašper, Hmelina 5, Radlje ob
Dravi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Slovenj Gradec. gng-271140
Guštin Gregor, Voglje 3, Dutovlje,
študentsko izkaznico, št. 63970056.
gnc-271394
Habjan Tomaž, Preserske 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26102778, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gng-271440
Habjanič Martin, Gerečja vas 75, Hajdina,
delovno knjižico. gnc-271269
Hojnik Pešec Vid, Cesta na Ljubečno
43, Celje, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija. gnh-271514
INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova
39, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z logotipom in številko 14. Vsebina je
Inštitut »Jožef Štefan« Ljubljana, Slovenija.
gnn-271158
Isop Špela, Ulica Polonce Čude
3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20200085, Pravne fakultete v Ljubljani.
gnb-271520
Jensterle Miha, Šercerjeva ulica
020, Radovljica, študentsko izkaznico,
št. 23040050, Fakulteta za strojništvo.
gnl-271385
Jereb Mitja, Lokvica 5, Miren, študentsko
izkaznico, št. 64040078, izdala Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani. gns-271178
Jerič Katja, Smlednik 35, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 61212369,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
gnt-271377
Jezernik Blaž, Spodnje Brezovo 23,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
strojna šola v Ljubljani. gno-271382
Jugović Jelena, Cesta v Gorice 103,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-271137
Jurišević Sandra, Šared 31, Izola – Isola,
vozno karto, št. 3760, izdal Veolia transport
d.d. gnd-271468
Kajtna Miran, Poljska pot 26, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 14042017,
izdala Visoka komercialna šola v Celju.
gnu-271476
Kesić Ana, Ulica Slavka Gruma 68, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 21019203,
izdala FDV v Ljubljani. gnt-271402
Klemen Nina, Prešernova 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01004455,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-271380
Kmetijska zadruga Rače z.o.o., Cesta
talcev 1, 2327 Rače, licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
za vozilo: št. šasije: 870002834, reg. št.
vozila MB A 1-1981. Preklicujemo EU IZVOD licence za vozili: MB A 1-981, MB
T6-307. Ob-24743/07
Koderman Vesna, Ježa 95, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64060606,
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnd-271518
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Kokalj Tjaša, Stagne 8, Tržič, dijaško
izkaznico, izdala Srednja medijska in
grafična v Ljubljani. gnq-271555
Kokole Valentina, Log pri Mlinšah 6,
Izlake, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gni-271163
Komljenovič Manca, Kratka pot 4,
Brezovica pri Ljubljani, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazije Poljane. gnk-271386
Koritnik Maja, Podnanos 91, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 01002668,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-271311
Košir Gregor, Podreber 29, Straža,
študentsko izkaznico, št. 22058050, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnn-271183
Križaj Rebeka, Polje 32, Zagorje ob
Savi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
in ekonomska srednja šola Trbovlje.
gnd-271393
Križman Maja, Šišenska cesta 35,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. gnx-271148
Križman
Špela,
Stanežiče
12/a,
Ljubljana-Šentvid, dijaško izkaznico, izdala
SGGEŠ v Ljubljani. gnd-271243
Kuzma Jan, Srednja vas 18 c, Polhov
Gradec, delovno knjižico. gnx-271523
Lakić Elvira, Ul. Cvetke Jerin 1, Štore,
študentsko izkaznico, št. 61220672,
izdala pedagoška fakulteta v Mariboru.
gnq-271455
Lebar Sandra, Pucova ulica 5, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18021155,
Filozofska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnw-271524
Lisjak Anja, Štanjel 151, Štanjel,
študentsko izkaznico, št. 37001077,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnh-271164
Mednarodna
ustanova
–
Forum
slovanskih kultur, Trubarjeva cesta 3,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z
napisom ob zunanjem robu* Mednarodna
ustanova* Forum slovanskih kultur,
Ljubljana, v sredini pa je znak v obliki črke
F. gnx-271323
Meglič Špela, Zadrga 23, Duplje,
študentsko izkaznico, št. 30802734,
izdala Medicinska fakulteta v Mariboru.
gnu-271551
Mesić Barbara, Skalna pot 6, Sežana,
delovno knjižico. gnx-271548
Mithans Ana, Sv. Anton na Pohorju 16,
Vuhred, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, opravljen v Splošni bolnici Slovenj
Gradec, leta 1991. gnf-271391
Mršič Rok, Rožna dolina, Cesta III/10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center Ljubljana. gnu-271401
Pal Silvo, Velika Polana 119, Velika
Polana, delovno knjižico, ser. št. 0146678,
izdala UE Lendava. gni-271463
Pavlič Tjaša, Ulica bratov Učakar
98, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gnd-271493
Perčič Željko, Podvine 1, Planina pri
Sevnici, delovno knjižico, št. 503278.
gnd-271543
Pogačnik Jernej, Gmajna 437b, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 64040181,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnx-271398
Pucihar Franc, Mestni trg 33, Višnja
Gora, delovno knjižico. gno-271157
Renko Petra, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63060486, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnb-271445
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Renninger Robert, Pot na Fužine 43,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-03458-0/00.
gnu-271176
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska cesta
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javne uslužbenke Trampuž Saše, zap. št. 2215,
izdano dne 22. 5. 2005. Ob-24742/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Žigon Radovana, zap. št. 723, izdano dne 2. 4.
2002. Ob-24876/07
Rizvić Šerif, Dolge njive 36, Vrhnika,
delovno knjižico. gnh-271439
Simonič Drago, Ulica Kirbiševih 67a,
Maribor, potrdilo za prevoz nevarnih snovi,
izdano pri Inštitutu za varstvo pri delu in
varstvo okolja Maribor. gnu-271376
Skela Ksenija, Ulica 8. februarja
15/a, Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 06050382, izdala Fakulteta za
socialno delo v Ljubljani. gnp-271381
Starc Saša, Neubergerjeva ulica
13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41805077, Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-271190
Stražar Tadeja, Studenec 8/a, Dob,
študentsko izkaznico, št. 31240132,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnu-271451
Stropnik Melanija, Ljubljanska 29, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4765/00-99, ser. št. 2816/99.
gnb-271395
Sulejmanagić Asmir, Papirniški trg 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-271273
Šijanec Boštjan, Rodehova 28, Lenart v
Slov. goricah, delovno knjižico, št. 15515.
gnh-271264
Tavčar Živa, Kersnikova 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01002300,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc-271444
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Težak Oliver, Ul. 5. prekomorske brigade
21, Ptuj, delovno knjižico. gnp-271431
TRANSPORT IN STORITVE SIMON
CURK S.P., Goriška cesta 14, Vipava, izvod
licence skupnosti za vozilo z reg. št. GO AO
– 009. gnj-271512
Uršič Anej, Orehovlje 2/b, Miren, vozno
karto, št. 0707747, izdal Avrigo d.d Nova
Gorica. gnl-271435
Vehovc Matej, Smrjene 142, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 31980155,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnk-271361
Vidic Sadar Suzana, Krka 21, Krka,
delovno knjižico, ser. št. A 0338985, reg.
št. 5947, izdana na ime Vidic Suzana.
gnc-271519
Vnuk Andreja, Janhova 5, Apače,
delovno knjižico. gnb-271270
Vodenik Andreja, Dolenja vas 34,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
31230040, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnp-271156
Vozel Jernej, Vreskovo 13, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 1189, izdala UE
Trbovlje. gne-271267
Vrhovnik Matic, Sitarska pot 8, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Srednja lesarska
šola Škofja Loka. gny-271547
Vrhunc Tomaž, Celovška cesta 126,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
64040264, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnk-271261
ZETIT d.o.o., Beblerjev trg 8, Ljubljana,
Rusko dovolilnico za mednarodni prevoz,
št. 427358 in dovolilnici za Ukrajino, št.
0753431. gnd-271143
Zupančič Tanja, Mala ulica 16, Horjul,
študentsko izkaznico, št. 21041521, izdala
FDV v Ljubljani. gnz-271496
Zupančič
Uroš,
Spodnja
Draga
35/a, Ivančna Gorica, dijaško izkaznico,
izdala Srednja strojna šola v Ljubljani.
gnn-271383
Živković Marina, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-271467
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1. ŠOLA JAVNIH NAROÿIL IN
JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Ljubljana, 26., 27., 28. in 29. september 2007
NAROýNIKI po ZJN-2 in PARTNERJI po ZJZP, pridobite si
znanje:
• Kako naþrtovati javno naroþilo
• Kako pripraviti razpisno dokumentacijo
• Kako pravilno in zakonito voditi postopke JN in JZP
• Kako komunicirati z udeleženimi v postopku
PONUDNIKI oziroma PARTNERJI, poduþite se:
• Kako pripraviti dobro ponudbo
• Kaj je »popolna« ponudba
• Kako ravnati, ko ste prepriþani, da je vaša ponudba
najugodnejša
• Na kaj je treba biti še posebno pozoren pri sklepanju JZP
… in vprašajte vrhunske strokovnjake in predavatelje, da boste
lahko rešili problem iz prakse in se izognili pastem javnega
naroþanja in javno-zasebnega partnerstva v prihodnje ...
Šola javnih naroþil in javno zasebnega partnerstva je nova izobraževalna ponudba Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.,
Odvetniške pisarne Avbreht, Zajc & partnerji in Inštituta za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Veþ informacij na www.uradni-list.si oziroma na tel.: 01/200 18 56
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