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Javni razpisi

Št. 110-40/2007-17

Ob-26242/07

Obvestilo
Na podlagi navedbe 7. točke javnega
razpisa za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2007, objav
ljenega v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
6. 7. 2007, Ob-19572/07, objavlja Občina
Postojna zaključek javnega razpisa zaradi
porabe vseh razpisnih sredstev.
Občina Postojna
Ob-26482/07
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa
za odobritev posrednih dolgoročnih investicijskih kreditov z garancijami v letu 2007
(objava v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
25. 5. 2007 – Ob-14879/07), zaradi porabe
sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 422/07
Ob-26227/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – Uradno prečiščeno besedilo ZUJIK
UPB-1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
delovanja knjigarn, ki jih bo v letu
2008 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis 3, oznaka
JPR3-KG-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in javnih
zavodov, ki jih ministrstvo ne bo neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in
finančnega načrta za leto 2008 s strani ministrstva. Razpis se nanaša na spodbujanje
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin na področju delovanja knjigarn (v nadaljevanju: projekti).

2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki delujejo na razpisnem področju. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec dejavnosti knjigarne.
Soorganizator je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako
v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje projekta. Finančna soudeležba domače pravne osebe ne sme vključevati tistih
stroškov, ki bodo v letu 2008 predvidoma in
za isti namen financirani iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog. Projekt zajema
celotno dejavnost posamezne knjigarne.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Sofinanciranje je namenjeno izvajanju
programov knjigarn, katerih dejavnost je
v javnem interesu na področju kulture in
prispeva k trajnejšemu zadovoljevanju kulturnih potreb in zagotavljanju dostopnosti
založniške produkcije s področij izvirnega
in prevodnega leposlovja ter humanistike
in revij s področja kulture, umetnosti in humanistike. Sofinanciranje je namenjeno tudi
izvajanju tistih dejavnosti knjigarn, ki načrtno
in sistematično prispevajo k razvijanju bralne kulture in promociji branja. Sofinanciranje
programov knjigarn je omejeno na naslednja
vsebinska sklopa:
1. Promocija knjig, revij in avtorjev s področij leposlovja in humanistike,
2. Razvijanje bralne kulture
ter posebni sklop odkupi knjig s področij
leposlovja in humanistike.

Prvi sklop ciljev razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše knjižne in revijalne produkcije v
knjigarnah na kar najširšem področju Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem
prostoru, s poudarkom na izvirni sodobni
slovenski ustvarjalnosti. Konkretni dolgoročnejši cilji podpore knjigarniški mreži so:
1. dvig števila krajev nad 5000 prebivalcev (v Sloveniji jih je 100), v katerih delujejo
knjigarne, s 44 v letu 2005 na najmanj 52 v
letu 2008,
2. povečanje deleža vseh knjig, prodanih
v knjigarnah, s 30% v letu 2004 na 35% do
konca leta 2008.
Drugi sklop ciljev razpisa je spodbuditi
razvijanje projektov s področja bralne kulture, promocije avtorjev in branja, s katerimi
se knjigarne oblikujejo v pomembna kulturna središča, katerih dejavnost je v javnem
interesu, ter na ta način pomembno prispevajo k dvigu bralne kulture v svojem okolju.
Leta 2008 bo posebna pozornost namenjena spodbujanju delovanja tudi na področjih,
s katerih knjigarne doslej niso kandidirale na
razpisih Ministrstva: Prekmurje, Notranjska,
severna Primorska.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje knjigotrške dejavnosti na področju Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno
dokazilo: izjava o registraciji. V primeru, da
ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
nepreseganju finančnega deleža in najvišje
možne zaprošene vsote);
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– v primeru načrtovane soorganizacije
ali soprodukcije posameznega projekta priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrezno
originalno zagotovilo odgovorne osebe partnerja o njegovi finančni udeležbi;
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin,
s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani
v okviru javnega poziva za sofinanciranje
javnega kulturnega programa v letu 2008 ali
kakega drugega javnega razpisa ali poziva,
ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo RS
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že
izbranimi projekti!);
– in posebne pogoje.
4.2 Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo knjigarne:
– ki imajo v svojem prodajnem programu
zastopanih vsaj 30 slovenskih založnikov,
– katerih ponudba vključuje knjižno produkcijo s področij leposlovja in humanistike
in v katerih prodajnih programih je vsaj 250
naslovov knjig, ki sta jih v letih 2006 in 2007
sofinancirala Ministrstvo za kulturo in Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost,
oziroma za specializirane knjigarne s področja humanistike najmanj 100 naslovov s
področja humanistike, ki sta jih v letih 2006
in 2007 sofinancirala Ministrstvo za kulturo
in Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost,
– katerih ponudba vključuje revije s področja leposlovja in humanistike in v katerih
prodajnih programih je vsaj 20 naslovov revij, ki sta jih v letu 2007 sofinancirala Ministrstvo za kulturo in Javna agencija RS za
raziskovalno dejavnost,
– ki so leta 2007 izvedle najmanj 5 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev
ali bralne kulture,
– ki bodo leta 2008 izvedle najmanj 5
prireditev s področja promocije knjig, revij,
avtorjev ali bralne kulture,
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
štirih projektnih enot skupaj iz obeh razpisanih projektnih sklopov v višini največ
70% vseh stroškov in največ 35.000 EUR
na knjigarno, poleg tega pa lahko zaprosi
za sofinanciranje odkupa knjig.
4.3 Posebni razpisni pogoji za sofinanciranje odkupa nekomercialnih knjig s področij
leposlovja in humanistike:
– knjigarna lahko predlaga v odkup dela
izvirnih domačih avtorjev s področja leposlovja in humanistike ter prevode s teh področij, in sicer samo za tista dela, ki imajo
ISBN številko, ki so izšla v letih 2005 in
2006 ter katerih naklada ne presega 1000
izvodov,
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 60% del
slovenskih avtorjev,
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 15% del s
področja sodobne poezije in 20% s področja
humanistike,
– knjigarna mora predlagati v odkup knjige najmanj petnajstih različnih slovenskih
založb in največ deset naslovov ene založbe,
– knjigarna v odkup ne more predlagati
knjig, ki jih je izdala sama oziroma so jih
izdale z njo povezane družbe,
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ dva naslova istega avtorja,
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ 5 izvodov istega naslova in skupaj največ 300 izvodov knjig.
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4.4 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
imenuje minister za področje, ki je predmet
razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog, delov vlog
ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih in/ali posebnih razpisnih
pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
na razpisnem področju v letu 2007 (skupaj
do 30 točk):
– kakovost, raznovrstnost in aktualnost
knjižne in revialne produkcije, ki jo zagotavlja knjigarna, do 10 točk,
– kakovost in uspešnost izvedbe programa knjigarne v letu 2007 in kontinuiteta izvedbe programa v zadnjih letih; do 10 točk,
– odmevnost programa knjigarne v javnosti: število medijskih odmevov; do 10
točk.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta (skupaj do 40 točk):
– ocena kvalitete predlaganega programa knjigarne ter aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev; do 10 točk,
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta, izvirnosti zasnove programa
ter predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba; do 10 točk,
– izkazovanje ciljev, ki kažejo na tesno
vpetost v lokalno okolje ali širše območje
ter predvidena prepoznavnost v slovenskem
kulturnem prostoru; do 5 točk,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; do 5 točk,
– predvidena dostopnost (število udeležencev) in kakovost medijskega načrta; do
10 točk.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani projekti
tistih knjigarn (skupaj do 30 točk):
– ki zagotavljajo večjo dostopnost raznovrstne in zahtevnejše knjižne in revijalne
leposlovne in humanistične produkcije; do
6 točk,
– ki bodo leta 2008 izvedle sistematične
predstavitve programov revij s področja kulture; do 6 točk,
– ki so usmerjene v sistematično razvijanje bralne kulture, zlasti v sodelovanju s
šolami, univerzami, splošnimi knjižnicami in
drugimi javnimi zavodi s področja kulture;
do 6 točk,
– ki dajejo večji poudarek promociji leposlovja in humanistike, s poudarkom na
vrhunskih sodobnih domačih avtorjih; do 6
točk,
– katerih v odkup predlagane knjige
vključujejo večji delež sodobnih slovenskih
avtorjev; do 6 točk.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti in
prednostnih razpisnih kriterijev ter oblikovala predlog izbora. Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in posebni razpisni kriteriji za razpisno
področje so ovrednoteni s točkami. Na
JPR3-KG-2008 bodo izbrani tisti projekti, ki
bodo dosegli najmanj 81 točk in jih bo mini-

strstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje
možno število prejetih točk za vsak posamezni projekt je 100 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekte bo odvisna od števila
projektov, ki bodo presegli ta prag in ki bodo
uvrščeni med predloge za financiranje.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del v odkup izločila morebitna dela,
ki niso skladna z razpisnim področjem, ki ne
izpolnjujejo pogojev razpisa in ne izpolnjujejo v zadostni meri kriterijev razpisa ter predlagala višino sofinanciranja posameznega
predlaganega projekta. Založba bo lahko
sredstva, namenjena odkupu knjig, črpala
na osnovi zahtevka za izplačilo in dokazila,
da je knjigarna v celoti poravnala plačilo založnikom za dobavljene knjige.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
projektni razpis JPR3-KG-2008, znaša predvidoma 312.445 EUR za okvirno 30 izbranih
knjigarn.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 28. 9.
2007 in zaključi 29. 10. 2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev,
– vsebinska predstavitev programa knjigarne (bralna kultura, promocija knjig in avtorjev),
– dosedanje reference knjigarne na prijavljenem področju, s poudarkom na letu
2007 (seznam predstavitev knjig ali avtorjev
v knjigarni v preteklem letu, seznam dejavnosti knjigarne na področju razvijanja bralne
kulture),
– fotokopije najmanj petih medijskih odzivov na dejavnosti knjigarne.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v
sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov (tj.
več knjigarn), mora vsak projekt (tj. prijavo za vsako posamično knjigarno) poslati
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v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti
popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 22. 10. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: ne odpiraj – prijava na javni
ciljni razpis za izbor kulturnih projektov na
področju dejavnosti knjigarn v letu 2008 z
oznako JPR3-KG-2008. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 29. 10. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje, kriterije in ostala določila razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta dr. Uroš Grilc, sekretar,
in mag. Nataša Bucik, sekretarka, e-naslov:
Uros.Grilc@gov.si in Natasa.Bucik@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 11. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 5. 11. 2007.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa »Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa«, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-57/2007/2
Ob-26455/07
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04, 13/06,
50/07), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06),
Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006)
in pogodbe MANUNET med Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in Evropsko komisijo št. 036229, objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana

Št.

javni razpis
za projekt MANUNET v okviru
ERA-NET projektov, za sofinanciranje
mednarodnega sodelovanja na
tehnološkem področju predelovalne
dejavnosti
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti,
s ciljem povečati konkurenčnost Evropske
predelovalne industrije.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v
okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu MANUNET, ministrstvo izvaja usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega
razvoja na področju predelovalne dejavnosti. Ta razpis se navezuje na ustrezni
mednarodni razpis projekta MANUNET z
imenom: »MANUNET« (v izvirniku: »MANUNET – Walking towards an European
regionally based research area on new
processes and flexible intelligent manufacturing systems«, objavljen 23. aprila 2007,
na spletnem naslovu www.manunet.net, z
rokom za oddajo predprijave do 18. junija
2007 in z rokom za oddajo celovite vloge
do 1. oktobra 2007.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in
raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. 2006 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99,
110/99, 97/00, 50/02, 93/02, 117/06, 31/07,
38/07),
– med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije v posameznem projektu vsaj
en partner,
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave,
– niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči,
– niso za iste stroške sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna,
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– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo
biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06, 33/07, 67/07),
– vsak slovenski partner lahko sodeluje
največ v enem tekočem MANUNET projektu. Po zaključku tega projekta lahko prijavi
nov projekt,
– so v konzorciju skupaj z vsaj še enim
malim ali srednje velikim neodvisnim podjetjem, ki pripada drugi sodelujoči (članici
konzorcija MANUNET) regiji ali državi,
– so svoj projekt prijavile na mednarodni razpis MANUNET ERA-NET Project,
Pre-proposal in je bil tako prijavljen projekt
s strani mednarodne komisije (TCT – Transnational Coordination Team) ocenjen kot
ustrezen za prijavo na razpis MANUNET
– full proposal.
Vse ostale točke objave tega javnega
razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji
4. Prijava projekta: partner pri projektu
lahko sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden in mora projekt prijaviti v skladu s pravili razpisne dokumentacije in 3.
točke dokumenta »Guidelines for proposers,
Manunet transnational call 2007«.) ali kot
partner (teh je lahko v državi ali regiji eden
ali več ali tudi nobeden. Partner se mora, če
želi od ministrstva prejeti finančna sredstva
za financiranje projekta sam prijaviti svoji
nacionalni agenciji, kateri mora, poleg ostale
zahtevane dokumentacije, posredovati tudi
projekt v angleškem jeziku).
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5.
točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov: vloge, ki
uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni
vlogi, bodisi, da so ustrezno dopolnjene po
pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje v
skladu z določbami razpisa, se uvrstijo v
nadaljnje ocenjevanje. To ocenjevanje bo
potekalo na dveh ravneh, in sicer na nacionalni in mednarodni ravni.
6.1 Ocenjevanje doma
Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, najprej oceni strokovna komisija
ministrstva. Komisija lahko za pridobitev
ocene po potrebi vključi zunanje ocenjevalce, slovenske strokovnjake, ki jih imenuje
minister s sklepom. Za njihovo delo velja, da
se zagotovijo sredstva iz iste postavke, ki je
določena za ta razpis.
Strokovna komisija bo projekte ocenjevala po vnaprej določenih merilih, ki so:

Merilo

Maks.
št. točk

1.

Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju

10

2.

Formalni sporazum med partnerji

10

3.

Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu

10

4.

Tehnološka sposobnost partnerjev

10

5.

Upravljavska sposobnost partnerjev

10

6.

Metodologija in planiranje projekta

10

7.

Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta

10

8.

Finančna konstrukcija projekta

10

9.

Finančna soudeležba partnerjev v projektu

10
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Maks.
št. točk

Merilo
10.

Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta

10

11.

Predvideni tehnološki napredek projekta

10

12.

Stopnja inovativnosti projekta (nov izdelek, storitev ali postopek)

10

13.

Geografski/sektorski vpliv projekta

10

14.

Velikost potencialnega trga za partnerje

10

15.

Dostop do trga in potencialni rizik projekta

10

16.

Povračilo investicije glede na vložek v project

10

17.

Strateška pomembnost projekta za partnerje

10

18.

Nadnacionalni pomen projekta

10

19.

Državni pomen projekta

10

Pri vsakem merilu bo projekt ocenjen s
točkami od 0 do 10.
Največje možno število prejetih točk je
190. Kolikor bo projekt dobil pozitivno oceno
(120 točk ali več) bo posredovan koordinacijskemu odboru MANUNET, ki bo opravil
mednarodno ocenjevanje. Pozitivna ocena
na nacionalnem ocenjevanju še ne pomeni
končnega sofinanciranja projekta.
6.2 Mednarodno ocenjevanje
Vloge, ki so na domačem ocenjevanju
dobile pozitivno oceno, bodo posredovane
v ocenjevanje mednarodni komisiji, ki jo sestavljajo člani projektne skupine MANUNET.
Projekti bodo ocenjeni v skladu z določbami
razpisa glej dokument »MANUNET Evaluation Guidelines 2nd Stage« in »Evaluation
Template 2nd Stage«, na www.manunet.net).
Poleg formalnih pogojev, se ocenjevalni kriteriji razdelijo v pet ocenjevalnih kategorij:
– potrebe industrije in vpliv na partnerje
(35% ocene),
– znanstveni in tehnološki vidik inovacije
(25% ocene),
– načrt projekta (20% ocene),
– dodana vrednost (20% ocene).
Mednarodna komisija bo na podlagi ocen
izdelala seznam projektov, ki jih predlaga
za sofinanciranje. Pozitivna ocena mednarodne komisije in uvrstitev na seznam še ni
zadostni pogoj za končno sofinanciranje.
7. Izdelava predloga sofinanciranja: glede
na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo izmed
pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno
podporo toliko najviše uvrščenih projektov,
na podlagi ocen nacionalnih ocenjevalcev,
kolikor bo razpoložljivih sredstev.
8. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov MANUNET
je na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), konto 4102, v letu 2008 predvidenih
250.000,00 EUR. V letu 2009 so sredstva
omejena na 250.000,00 EUR, končna višina sredstev pa je odvisna od razpoložljivih
sredstev, ki bodo zagotovljena v proračunu
za leto 2009. Sofinanciranje projektov v letu
2009 bo določeno s posebnim aneksom k
pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva do
višine, zaprošene v vlogi.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s
posebnim aneksom k pogodbi.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2008, 2009 in 2010.

10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz
10. točke razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 1. oktober 2007
za mednarodni del razpisa in 22. oktober
2007 za nacionalni del razpisa. Vloga za
mednarodni del razpisa mora biti oddana do 1. oktobra 2007 na elektronski naslov: gp.mvzt@gov.si, z oznako »Razpis
– MANUNET št. 430-57/2007«, vloga za
nacionalni del razpisa pa do 22. oktobra
oddana na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis projekt
MANUNET št. 430-57/2007«, na prednji
strani ter popolnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej 22. oktober 2007, do 24. ure). Pri mednarodnem
delu razpisa se štejejo za pravočasno oddane vloge tiste, ki prispejo na ministrstvo,
preko elektronske pošte gp.mvzt@gov.si, do
izteka roka, torej 1. oktober 2007, do 24.
ure. Oddani morata biti obe vlogi, sicer se
vloga šteje kot nepravočasna.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog
Mednarodni del razpisa, torej dokumenti,
ki bodo prispeli na ministrstvo preko elektronske pošte do vključno1. oktobra 2007,
bodo brez pregledovanja posredovani mednarodni agenciji MANUNET na dan, ko bodo
prispeli na ministrstvo oziroma prvi naslednji
delovni dan.
Odpiranje prispelih vlog pri nacionalnem
delu razpisa ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo 29. oktobra 2007, ob 14. uri.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več

informacij o projektu MANUNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.manunet.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-44/2007/2
Ob-26456/07
Na podlagi Proračuna Republike
Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 126/06), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04, 13/06, 50/07),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 22/06,
61/06), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za
obdobje 2007–2013, št. 440-3/2006-6, z
dne 12. 9. 2006, Odločbe Evropske komisije o državni pomoči, št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,
z dne 17. 11. 2006, in pogodbe EraSME
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropsko komisijo
št. 011725, z dne 27. 11. 2006 objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalno-razvojne
projekte za mala in srednje velika
podjetja – EraSME
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno
sodelovanje med malimi ter srednje velikimi
podjetji (MSP) in raziskovalno-razvojnimi organizacijami (RRO) na področju raziskav,
razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je
odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih – sodelujoči projekti se
lahko osredotočajo na posamezna tehnološka področja.
Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe z
Evropsko komisijo usklajevanje politik spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja,
pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis se
navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta EraSME z imenom »3. skupni razpis
EraSME za nadnarodne predloge projektov,
financiranje RR projektov vezanih na MSP«
(v izvirniku: »3rd EraSME tran-national call
for proposals, funding of SME related R&D
projects«), objavljenem 15. 12. 2006 na
spletnem naslovu: http://www.era-sme.net
(v angleščini) pod “3rd Call”.
Možnost financiranja bo ponujena
nad-narodnim sodelovalnim projektom. Ta
razpis je namenjen slovenskim udeležencem v teh projektih. Poleg slovenskih podjetij lahko sodelujejo podjetja iz naslednjih
držav ali območij, ki izrecno sodelujejo v
ustreznem mednarodnem razpisu: Avstrije,
Danske, Flandrije (Belgija), Francije, Nemčije, Islandije, Irske, Toskane (Italija), Nizozemske, Norveške, Španije in Švedske.
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3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo mala
in srednje velika podjetja (definicija MSP
je npr. v Zakonu o podpornem okolju za
podjetništvo, uradno prečiščeno besedilo
– ZPOP, UPB1, Uradni list RS, št. 2, z dne
9. 1. 2007 oziroma v Priporočilu Evropske
komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v
Uradnem listu EU št. L 124, z dne 20. 5.
2003). Na razpis se lahko prijavijo MSP s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02),
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila niti niso
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega
proračuna in
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Na ta razpis se lahko prijavi podjetje, ki
je partner v mednarodni projektni skupini,
katero se je pravočasno in upoštevaje vse
druge pogoje in zahteve prijavilo na 3. skupni razpis EraSME za nadnarodne predloge projektov, naveden v drugem odstavku
2. točke tega razpisa. Vse ostale točke
objave tega javnega razpisa so natančneje
obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Priprava projekta
Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora
biti član mednarodne projektne skupine, in
sicer na enega od dveh možnih načinov,
glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo. Na
razpis EraSME je možno prijaviti naslednji
dve vrsti projekta:
– konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali
območij ter vsaj 2 RRO, po ena iz vpletenih
držav ali območij ali
– mali sodelovalski projekt, z najmanjšo
sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav
ali območij ter vsaj 1 RRO, iz ene od vpletenih držav ali območij.
Način sestave mednarodne projektne
skupine, projektnega predloga in druge podrobnosti so podane v Navodilih za prijavitelje (»Guidelines for applicants« – v angleščini), dostopnih na naslednji spletni strani
projekta EraSME: http://www.era-sme.net.
5. Prijava projekta: če slovensko podjetje na javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu odboru EraSME
in tudi ministrstvu. Če slovenski partner
nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti za dostavo vloge na ministrstvo po
določilih tega razpisa in na način, veljaven za ustrezni skupni mednarodni razpis
EraSME.
6. Upravičeni stroški: ministrstvo bo iz
svojega proračuna v sprejetih projektih sofinanciralo zgolj slovenske udeležence, ne
pa tujih; te bodo sofinancirale njihove države oziroma regije. Financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v
6. točki razpisne dokumentacije.

7. Ocenjevanje projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v
osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa, se
uvrstijo v nadaljnje ocenjevanje.
Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, ocenijo mednarodni izvedenci v
skladu z določbami razpisa. Poleg mednarodnega ocenjevanja, se v skladu s pogoji
razpisa izvede tudi domače ocenjevanje.
To ocenjevanje izpelje strokovna komisija
ministrstva. Strokovna komisija lahko po
potrebi v postopek ocenjevanja vključi tudi
zunanje strokovnjake.
7.1 Mednarodno ocenjevanje
Mednarodna komisija ocenjuje po naslednjih merilih:
– znanstveni in tehnološki vidiki (tehnološki izziv in izvedljivost projekta, raven
inovativnosti oziroma novosti, znanstvena
odličnost, strategija pravic intelektualne lastnine in načrt njihove porazdelitve, jasni
cilji in mejniki) – 25%;
– potrebe tržišča in gospodarski učinek
(zmožnosti tržišča, gospodarske zmožnosti projekta, vpliv na konkurenčnost in rast
MSP, stroškovna koristnost, načrt trženja in
dosegljivost tržišča) – 25%;
– projektni načrt (celotni proračun, delovni načrt in razdelitev nalog, upravljanje
projekta, nad-narodna dodana vrednost,
delitev dela po vsem konzorciju) – 15%;
– sestava konzorcija (sposobnosti vključenih ustanov znanja, sposobnosti vključenih podjetij, človeški in tehnični viri, finančni
viri, uravnotežene koristi, kakovost konzorcija) – 25%;
– učinek na občestvo (gospodarski učinek, razširjanje znanja in izidov, usklajenost z narodnimi prednostmi, učinek na
družbo, zdravje in okolje) – 10%.
Merila se uporabljajo za celotni projekt.
7.2 Domače ocenjevanje: slovenska komisija ocenjuje po enakih merilih, kot so navedena v prejšnji točki, vendar uporabljenih
na slovenskih udeležencih in njihovem delu
projekta ter z vidika smiselne uporabe meril
v Sloveniji.
7.3 Usklajevanje ocen: po končanem
ocenjevanju se na sestanku projektne skupine EraSME preveri in uskladi podpora
vseh držav oziroma regij vključenih v posamezni projektni predlog. Projekt se za
primeren smatra le, če ga podpirajo vse
nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah, iz katerih prihajajo partnerji posameznega prijavljenega
projekta.
8. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov EraSME je
na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), konto 4102, v letu 2008 namenjenih
80.000,00 EUR, v letu 2009 pa bo namenjenih 80.000,00 EUR, če bodo v ta namen
zagotovljena sredstva v proračunu za leto
2009.
Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar je zgornja
meja največ 50.000,00 EUR v enem letu na
projekt (odvisno od števila prijav). Najvišje
ocenjeni in izbrani projekt bo za sofinanciranje prejel najvišji možen znesek sofinanciranja oziroma do višine prijavljenih upravičenih stroškov, naslednji pa bodo glede
na vrstni red prejeli toliko sredstev, kolikor
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jih bo na voljo, oziroma do višine prijavljenih upravičenih stroškov, če bodo ti nižji.
Trajanje projekta je največ dve leti.
Trajanje projekta je največ dve leti.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s
posebnim aneksom k pogodbi.
9. Izdelava predloga sofinanciranja: glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge
in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo
izmed pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno podporo toliko najviše uvrščenih
projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev.
Projekt je pozitivno ocenjen, če prejme vsaj
80% točk.
10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2008, 2009, 2010.
11. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v enem izvodu, po navodilih iz
razpisne dokumentacije.
12. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 5. oktober 2007.
Vloga mora biti do tega roka oddana na
naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na 4. javni razpis EaSME št.
430-44/2007«, na prednji strani ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki
prispejo na ministrstvo (v delovnem času
glavne pisarne) ali so oddane priporočeno
na pošto do izteka roka (torej 5. 10. 2007
do 24. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo 9. oktobra 2007, ob 14. uri.
14. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri, ki ga na
predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi
prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili
za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si
(javni razpisi). Več informacij o projektu
EraSME in posebej o mednarodnem delu
razpisa je dostopnih na http://www.
era-sme.net. Dodatne informacije so na
voljo po tel. 01/478-46-40 ali po elektronski pošti, stična oseba: mag. Rajko Sabo,
e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 3314-1/2007/5
Ob-26235/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, na
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000
z dne 19. 12. 2000, o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode
na notranjem trgu (UL L št. 328, 23. 12.
2000, str. 2-6, z vsemi spremembami; v
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nadaljevanju: Uredba Sveta 2826/2000),
Uredbe Komisije (ES) št. 1071/2005 z dne
1. 7. 2005, o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000
o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L št.
179, 11. 7. 2005, str. 1-28, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba Komisije
1071/2005) ter Uredbe o izvajanju Uredb
Sveta in Evropske Komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
(Uradni list RS, št. 6/05 in 7/06; v nadaljevanju nacionalna uredba) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov akcij
informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov na notranjem trgu EU
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem
trgu EU. Namen ukrepa kmetijske politike
je finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih pro
izvodov s ciljem povečanja ugleda kmetijskih proizvodov porekla Evropske unije, še
posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti
in varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter
načinov njihove proizvodnje.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje potrjenih programov, prispelih na javni razpis, iz naslova
sredstev Republike Slovenije: 400.601 €.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 9449 Programi informiranja in promocije
– 07-13-slovenska udeležba, Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Upravičenci
Upravičenci (v nadaljevanju: predlagateljice programov) do sredstev so pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
glede na svojo organiziranost in dejavnost
predstavljajo pridelovalce in predelovalce
kmetijskih proizvodov in so na nacionalni
ravni reprezentativne za posamezni sektor
pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.
Za reprezentativne se štejejo predlagateljice programov, ki predstavljajo pro
izvajalce ali predelovalce z vsaj 50% pro
izvodnim deležem kmetijskih proizvodov,
razen če ni z drugimi predpisi drugače
predpisano.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so teme in proizvodi,
določeni v Prilogi I Uredbe Komisije
1071/2005. Usmeritve za sporočila, ciljne
skupine in sredstva, ki bi morali zavzemati
osrednje mesto pri informativnih in promocijskih programih za različne kategorije pro
izvodov so opredeljeni v Prilogi II Uredbe
Komisije 1071/2005.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Predlagani programi morajo biti
pripravljeni v skladu z Uredbo Sveta
2826/2000, Uredbo Komisije 1071/2005 in
nacionalno uredbo ter morajo upoštevati v
tej zakonodaji navedena določila za predložitev programov, dodelitev sredstev in
izvedbo programov.
2. Sredstva se ne dodelijo za
a) programe tistih predlagateljic programov, zoper katere je začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek,
b) programe tistih predlagateljic programov, ki nimajo naslova oziroma sedeža v
Republiki Sloveniji.
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V primeru predložitve predloga programa, ki zajema več držav članic EU, se
mora poleg slovenskega originala in kopije
predložiti še kopija predloga sodelujočih(e)
držav(e).
3. V primeru izbire izvajalca(cev) pred
predložitvijo programa, se mora predložiti
kopija izbirnega postopka. Kolikor je(so)
izvajalec(ci) izbran(ni) kasneje, se mora kopija predložiti pred podpisom pogodbe.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
1. V prid urejenega finančnega poslovanja in za preprečitev kakršne koli nevarnosti, da bi se s tekočimi izplačili izčrpal
celoten finančni prispevek Skupnosti in bi
tako odpadlo izplačilo preostalega zneska,
je treba določiti, da predplačila in vmesna
plačila ne smejo preseči 80% prispevka
Skupnosti in držav članic. Z istim namenom mora pristojni nacionalni organ prejeti
vlogo za izplačilo preostalega zneska v določenem roku.
2. Kadar k financiranju programa prispeva več držav članic, njihov delež dopolnjuje
finančni prispevek organizacije predlagateljice, ki ima sedež na ozemlju zadevnih
držav. V tem primeru, brez poseganja v
člen 9 Uredbe Sveta 2826/2000, financiranje Skupnosti ne presega 50% celotne
vrednosti programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za programe informiranja in promocije se financira
iz treh virov:
a) Predlagateljice programov najmanj
20% dejanskih stroškov.
b) Republika Slovenija največ 30% dejanskih stroškov.
c) Evropska unija največ 50% dejanskih
stroškov.
4. Podpore Republike Slovenije se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev. V primeru, da predlagani
prispevki Republike Slovenije v programih,
ki jih je odobrila Evropska komisija, presegajo razpoložljiva sredstva, se ti prispevki
k vsakemu od programov proporcionalno
znižajo, tako da ostanejo razmerja med
prispevki Republike Slovenije k vsakemu
od programov nespremenjena.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevkov, ki so natančno določeni v Uredbi
Komisije 1071/2005.
VI. Ocenitev programov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene in izbrane na osnovi spodaj
navedenih meril za ocenitev, meril za dodelitev sredstev, izključitev in izbiro.
Vsak član izvedenske komisije bo na
posebej pripravljenem ocenjevalnem listu
ocenil posamezen program. Točke se bodo
po programih seštele in delile s številom
članov izvedenske komisije. Število točk, ki
jih bo prejel ponudnik oziroma posamezen
program je povprečno število točk na podlagi skupne ocene izvedenske komisije.
1. Merila za ocenitev
Merilo
1. Splošna kakovost predlaganega programa
2. Sposobnost organizacije predlagateljice
3. Sposobnost izbranih izvajalcev
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa
Skupaj možnih točk

Max. št.
točk
75
10
10
20
115
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Št.

Merila
Vrednost

1. Splošna kakovost
predlaganega programa
(do skupaj 75 točk)
1.1 Splošni pomen programa
(do 30 točk)
1.1.1 Ustreznost programa glede
na razmere/potrebe na trgu
sektorja (navedba statističnih
podatkov pri opisu potreb in
stanja na trgu)

do 20

1.1.2 Ustreznost programa glede
na ciljne skupine (primernost
sporočil ter njihova usklajenost
z veljavno zakonodajo)

do 10

1.2. Kakovost in učinkovitost
programa (do 35 točk)
1.2.1 Usklajenost predlaganih
ukrepov s cilji, sporočili in
sredstvi komuniciranja
(splošna kakovost programa)

do 10

1.2.2 Razsežnost in pokritost
akcij programa glede
trajanja in ciljnih skupin
(evropske/nacionalne/regionalne,
trajanje programa)

do 5

1.2.3 Metoda za izmero učinka
(vmesno vrednotenje rezultatov,
opis metode vrednotenja
rezultatov)

do 10

1.2.4 Kakovost in kreativnost
sporočil (način predstavitve,
ustvarjalnost)

do 10

1.3 Razsežnosti in vrednosti za
Skupnost
(število vključenih držav članic
kot organizacij predlagateljic,
število proizvodov, število trgov,
kjer se bo program izvajal,
pomen programa za politike
Skupnosti in države)

do 10

2. Sposobnost organizacije
predlagateljice
(reprezentativnost, izvajanje
podobnih akcij, finančna in
strokovna usposobljenost)

do 10

3. Sposobnost izbranih
izvajalcev (če so že izbrani do
predložitve programa) (finančna
in strokovna usposobljenost,
izvajanje oglaševalskih akcij
s področja na nacionalnem ali
mednarodnem nivoju)

do 10

4. Razmerje med ceno in
učinkovitostjo programa
(ocenitev glede na razmerja
strošek/posamezna postavka:
ciljna skupina, količina
promocijskega materiala, obseg
programa ali ostale primerne
pokazatelje, ocenitev glede na
pričakovane učinke)

do 20

Skupaj
Prednostna razvrstitev
programov

115

Program
1

Program
2

Program
3

Program
4
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Vrednost: prikazuje največje možno število točk, ki se lahko pripiše vsakemu merilu.
Pozitivno ocenjene predloge programov
Agencija posreduje Evropski komisiji, ki jih
preuči in oceni skladno s postopkom iz člena
8 Uredbe Komisije 1071/2005.
2. Merila za dodelitev sredstev
Izvedenska komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Za vse
vloge, ki bodo dosegle minimalno 80% od
maksimalnega števila točk in ob upoštevanju
izločitvenih kriterijev, bo komisija predlagala
generalnemu direktorju Agencije, da jih predloži Evropski komisiji v nadaljnji pregled.
Kolikor izvajalec v fazi ocenjevanja vlog
še ni izbran, se končni seštevek temu prilagodi.
3. Merila za izključitev
(1) Akcije informiranja in promocije ne
smejo biti usmerjene k blagu določene znamke, niti ne smejo spodbujati potrošnje pro
izvoda na osnovi njegovega porekla.
(2) Vsako sklicevanje na poreklo pro
izvodov mora ostati v ozadju osrednjega
sporočila kampanje. Navedba porekla je dovoljena le v okviru informacijskega ali promocijskega ukrepa, če gre za označbo v skladu
s predpisi Skupnosti ali za značilen proizvod,
ki je potreben za ponazoritev informacijskih
ali promocijskih ukrepov.
(3) Navajanje kakršnihkoli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno.
(4) Akcije informiranja in promocije morajo
biti sprejemljive iz etičnega vidika, v nasprotnem primeru jih izvedenska komisija izloči.
4. Merila za izbiro
Izbor programov bo izveden v skladu
s smernicami Priloge II Uredbe Komisije
1071/2005.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na
notranjem trgu vsebuje:
1. Povabilo k oddaji vloge;
2. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
3. Postopek za izbor končnih prejemnikov;
4. Prijavni obrazec;
5. Merila za ocenitev programov;
6. Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa,
vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo
pa tudi med 14. in 15. uro na Agencijo, Ljubljana, Dunajska 160, in na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti pri Janji Zorko, vsak delavnik med 9. in 15. uro na tel. 01/580-75-68
ali na elektronskem naslovu janja.zorko1@
gov.si.
VIII. Roki in način prijave
Vloge morajo prispeti na predpisanem
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, ali osebno vložiti v vlo
žišču Agencije, in sicer najkasneje do 30. 11.
2007 do 12. ure. Vloga je vložena pravočasno, če jo Agencija prejme, preden se izteče rok (velja žig glavne pisarne Agencije).
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Pisne vloge (obrazec s prilogami) morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za
sofinanciranje programov akcij informiranja
in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU – »naziv teme ali proizvoda iz
Priloge I Uredbe Komisije 1071/2005«.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v 14 dneh od poteka roka za
predložitev vloge na Agenciji odpiranje vlog
ni javno. Prispele vloge bo pregledala in
strokovno ocenila izvedenska komisija, ki
jo za ta namen imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in neprimerno naslovljene vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog izvedenska
komisija pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev je osem dni od vročitve poziva
za dopolnitev.
Na podlagi predloga izvedenske komisije odloči o primernosti posameznega programa generalni direktor Agencije v roku
80 dni po izteku razpisnega roka. Agencija
primerne programe posreduje Evropski komisiji najkasneje do 15. 2. 2008. Evropska
komisija odloči o programih najkasneje do
30. 6. 2008. Agencija obvesti predlagateljice
programov o odločitvi Evropske komisije.
Generalni direktor Agencije izda odločbo o
višini sredstev, ki so prispevek Republike
Slovenije. Istočasno so predlagateljice programov pozvane tudi k položitvi varščine in
podpisu pogodbe.
Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 20/2007
Ob-26489/07
Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07,
v nadaljevanju: ZŠtip) in 7. člena Akta o
preoblikovanju javne ustanove »Ad futura,
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Uradni list RS, št. 139/06) ter
soglasja ministra, pristojnega za delo, in
ministra, pristojnega za regionalni razvoj,
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni
sklad) objavlja
javni razpis
za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za šolsko/študijsko leto
2007/2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem regijskih štipendijskih shem (v nadaljevanju: štipenditorjem),
ki kadrovske štipendije dodeljujejo v skladu
s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih
štipendijskih shem, ki so ga dne 13. aprila
2007 sprejeli subjekti spodbujanja razvoja
na regionalni ravni (v nadaljevanju: Pravilnik RŠS).
Predmet sofinanciranja so štipendije dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam (v nadaljevanju: štipendistom) za
šolsko oziroma študijsko leto 2007/2008.
2. Višina in vir razpisanih sredstev
Višina skupnih nepovratnih sredstev, ki
bodo na razpolago po tem razpisu, glede
na določilo ministra, pristojnega za delo, in
v soglasju z ministrom, pristojnim za regionalni razvoj, znaša 3.184.056,00 EUR za
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sofinanciranje kadrovskih štipendij v višini
50% podeljene štipendije.
Nepovratna sredstva za sofinanciranje
štipendij se zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev.
3. Višina in trajanje sofinanciranja, ki ga
prejmejo štipenditorji
Višina sofinanciranja znaša 50% višine
dodeljene kadrovske štipendije v okviru izvedenega javnega razpisa, vendar največ
v višini 30% minimalne plače, pri čemer
skupna kadrovska štipendija ne sme biti
nižja od 36 EUR za dijaka in 54 EUR za
študenta.
Štipenditor lahko prejema sofinanciranje kadrovskih štipendij za celotno šolsko/
študijsko leto 2007/2008 v trajanju 12 mesecev, razen za sofinanciranje štipendistov
v končnem letniku srednjih šol, v katerem
štipenditor za mesec julij in avgust ni upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije.
Štipendija se štipendistu v primeru predčasno uspešno zaključenega izobraževanja
na visokošolski stopnji izplača v enkratnem
znesku za vse preostale mesece tega študijskega leta.
4. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so upravičeni štipenditorji iz prvega odstavka 1. točke tega razpisa.
V primeru, da štipenditor svojo obveznost prenese na namensko ustanovljeno
fundacijo, finančni sklad ali drugo razvojno
institucijo, le-ta kot pooblaščeni štipenditor
pridobiva sredstva javnega sklada na podlagi enakih pravic in obveznosti, o čemer
mora prijavitelj k prijavi priložiti ustrezno dokazilo.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Namen tega javnega razpisa je vzpostavitev trajnega sistema regionalnega štipendiranja mladih za razvojno perspektivne in
za deficitarne poklice.
Na razpis se lahko prijavi katerakoli izmed 12 regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji, ki je nosilec enotnih regijskih štipendijskih shem oziroma institucija, ki ji je katera
od regionalnih razvojnih agencij prenesla
obveznost v skladu z drugim odstavkom 4.
točke tega razpisa, in:
– enotne štipendijske sheme od leta
2007 izvaja v skladu s Pravilnikom RŠS,
– je v letu 2007 izvedla javni poziv za
ugotavljanje potreb po kadrih pri tistih delodajalcih, ki imajo sedež ali poslovno enoto
na območju posameznega nosilca enotnih
regijskih štipendijskih shem,
– je v okviru poziva iz prejšnje alineje
vsaj enemu delodajalcu z odločbo podelila
pravico do vključitve v enotno regijsko štipendijsko shemo,
– bo zagotovila razliko med dodeljenimi
sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega
programa enotnih regionalnih štipendijskih
shem iz lastnih virov, virov lokalnih samoupravnih skupnosti in/ali pri delodajalcih, ki so
vključeni v program.
5.1. Splošni pogoji
Štipenditor mora do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu oddati v celoti izpolnjeno, s strani uradnega zastopnika
podpisano in žigosano prijavnico, ki ji mora
priložiti dokazila in dokumente v skladu s 6.
točko tega razpisa.
Priloge k prijavnici so lahko fotokopije
originalnih dokumentov, uradno označene z
žigom oziroma napisom »kopija enaka originalu«, javni sklad si pridržuje pravico, da
za tovrstne dokumente naknadno zahteva
original dokumenta na vpogled.

Direktor javnega sklada vsem prijavljenim štipenditorjem izda odločbe o izidu razpisa.
Štipenditor bo na podlagi dokončnosti
odločbe in predložitvi rezultatov javnega
razpisa štipendij z javnim skladom sklenil
pogodbo o sofinanciranju, ki opredeljuje višino in način financiranja, način in obliko poročanja o poteku izvajanja projekta, postopek
nadzora in ostale pogoje ter pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank v zvezi z izvajanjem sofinanciranih programov. Vzorec
pogodbe je priloga k temu razpisu.
Če štipenditor odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti javni sklad.
Štipenditor mora javnemu skladu na s
pogodbo predpisan način poročati o porabi
sredstev za posredno financiranje kadrovskih štipendij, o vrstah in področjih izobraževanja, za katera so bile dodeljene štipendije ter o zaposlovanju sofinanciranih
štipendistov ter trajanju te zaposlitve.
5.2. Finančni pogoji
Štipenditor mora javnemu skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Če bo javni sklad ugotovil, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali da so bila sredstva
odobrena na podlagi neresničnih podatkov,
ima pravico zahtevati od štipenditorja takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Štipenditor bo moral sredstva vrniti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila do dneva
vračila.
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev
bo s strani javnega sklada potrjen zahtevek
za izplačilo, ki ga bo pripravil štipenditor,
njegovo obliko pa bo določil javni sklad vsaj
en mesec pred rokom za oddajo prvega
zahtevka za izplačilo. Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo in njihova končna vsebina bodo določeni s pogodbo.
Štipenditor mora vrniti skladu sorazmerni delež sredstev, ki jih je prejel iz javnega
sklada, na način, določen v pogodbi, če štipendijsko razmerje preneha, tudi v primeru,
ko štipendist:
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za
katerega je prejemal štipendijo,
– tekom izobraževanja sklene pogodbo
o zaposlitvi ali se samozaposli,
– izgubi status dijaka oziroma študenta,
razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih
ali študijskih obveznosti,
– spremeni izobraževalni program brez
soglasja štipenditorja,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma je iz predloženih dokazil razvidno, da ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje
prejemanje štipendije,
– se ne zaposli pri delodajalcu, za katerega potrebe je bil štipendiran, najkasneje
v treh mesecih po zaključenem izobraževanju.
5.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati štipendisti, ki jih izbere štipenditor
Štipendijo lahko štipenditor dodeli:
– državljanom Republike Slovenije,
– državljanom držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in njihovim družinskim članom,
kot jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
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– državljanom držav članic EU in EGP,
ki so bili zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, ter njihovim družinskim članom, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
štipendist poleg zahtev iz prejšnjega odstavka:
– ne prejema republiške oziroma državne ali Zoisove štipendije, druge kadrovske
štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu oziroma štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali
večstranske sporazume o sodelovanju na
področju izobraževanja oziroma podeljuje
štipendije na podlagi vzajemnosti,
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih delodajalca.
Štipenditor in štipendist morata medsebojna razmerja urediti v pogodbi o štipendiranju.
5.4. Obveznosti delodajalcev
Dolžnosti delodajalca:
– poročati štipenditorju, ta pa javnemu
skladu, o štipendistih, višini podeljenih štipendij, vrstah in področjih izobraževalnih
programov in o zaposlitvi štipendista po
končanem izobraževanju.
5.5. Obveznosti štipenditorja
Dolžnosti štipenditorja:
– poročati javnemu skladu o štipendistih,
višini podeljenih štipendij, vrstah in področjih
izobraževalnih programov in o zaposlitvi štipendista po končanem izobraževanju,
– deset let hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo
predložiti javnemu skladu.
6. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če prijavitelj do v javnem razpisu predpisanega roka za oddajo
vlog predloži naslednje dokumente:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec s podatki o prijavitelju, ki vključuje
tudi izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o registraciji štipenditorja,
– podatki o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu in o
številu razpisanih štipendij, ki so jih javili delodajalci za šolsko/študijsko leto 2007/2008,
ter o spletnem naslovu, kjer je štipenditor te
podatke objavil, ter o drugih načinih in mestih objave teh podatkov, če so bili objavljeni
tudi drugje,
– finančni in vsebinski načrt projekta,
– fotokopije izdanih in dokončnih odločb
delodajalcem o pridobitvi pravice do vključitve v program enotnih regijskih štipendijskih
shem,
– v primeru, da je prijavitelj pooblaščeni
štipenditor glede na drugi odstavek 4. točke
tega razpisa, mora k prijavi o tem priložiti
ustrezno dokazilo (kopija pogodbe o prenosu dejavnosti).
Priloge k prijavnici so lahko fotokopije
originalnih dokumentov, javni sklad si pridržuje pravico, da za tovrstne dokumente
naknadno zahteva original dokumenta na
vpogled.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
7. Razmejitvena merila: v primeru, da
skupna višina upravičenih zaprošenih sredstev za sofinanciranje presega razpoložljiva sredstva, se vsakemu upravičencu z
odločbo zniža znesek odobrenih sredstev
v enakem deležu. Če kateri izmed upravičencev v takem primeru ne porazdeli vseh
sredstev na podlagi javnega razpisa štipendij, drug upravičenec pa ima presežek
prijav, se lahko v dogovoru med zadevnimi
upravičenci in javnim skladom z odločbo
podeljena sredstva prerazporedijo največ
v deležu, ki je po izvedbi javnega razpisa
ostal nerazporejen, o čemer se izda ustrezni sklep oziroma se podpiše aneks k pogodbi o sofinanciranju.
8. Nakazilo sredstev: po podpisu pogodbe javni sklad višino sofinanciranja nakaže
štipenditorju na podlagi vsakokratnega zahtevka za izplačilo in dokazil, ki so določena
s pogodbo o sofinanciranju in v skladu z
navodili javnega sklada.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila in obrazci) je na voljo dan
po objavi v Uradnem listu RS, brezplačno
v pisarni javnega sklada na Vilharjevi 27
v Ljubljani, vsak delovni dan med 12. in
15. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani javnega sklada www.
sklad-kadri.si.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan
med 12. in 15. uro osebno ali telefonsko na št. 01/434-10-88, pri Darinki Trček oziroma po e-pošti na naslovu: darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Popolno vlogo v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je
potrebno predložiti v osmih dneh po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS, osebno
ali po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
40. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na javni sklad najkasneje
zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na naslovu Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana,
najkasneje zadnji dan roka v času uradnih
ur med 12. in 15. uro.
10. Izvedba razpisnega postopka
Razpisni postopek in morebitni pritožbeni postopek se vodi v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (uradno
prečiščeno besedilo (ZUP – UPB2), Uradni
list RS, št. 24/06; v nadaljevanju: ZUP).
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno v osmih dneh od preteka roka
za prijavo.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku, določenim z
ZUP.
11. Evidence, podatki in poročanje
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Štipenditor mora evidenco kadrovskih
štipendistov voditi v skladu s 54. členom in
četrtim odstavkom 55. člena ZŠtip. Evidenco delodajalcev v skladu s 56. členom ZŠtip
vodi javni sklad.
Podatki se zbirajo neposredno od štipendistov, štipenditorjev, delodajalcev in iz
drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z
58. členom ZŠtip.
Varstvo podatkov se izvaja v skladu z 59.
členom ZŠtip.
Hrambo in arhiviranje podatkov določa
60. člen ZŠtip.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-26486/07
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij, Ljubljana, Stegne
21/c, na podlagi sklepa 33. seje Sveta z dne
25. septembra 2007, objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije
v letu 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2008 načrtuje:
a) za
invalidske
organizacije
–
11.668.757,00 €,
b) za humanitarne organizacije –
6.283.176,00 €,
skupaj – 17.951.933,00 €.
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status
pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).
b) Humanitarne organizacije (splošne
dobrodelne organizacije, organizacije za
kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo
pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št.
98/03).
Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni
program ali program nacionalnega pomena
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo
v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2008, iz katerega so razvidni delovanje organizacije
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi
in storitve in naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
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– da so pravočasno posredovale poročila
o izvedbi programov v skladu s 23. členom
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO, če so prejele sredstva za
preteklo leto,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter
programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani FIHO http://www.gov.si/fiho/ ali ga
prevzamejo na sedežu fundacije, Ljubljana,
Stegne 21c, vsak dan od 9. do 12. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program (drugi odstavek 12. člena
pravilnika).
Kandidati za sredstva fundacije morajo
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije,
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
humanitarne organizacije,
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2007 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2007 prejemali
sredstva iz navedenih naslovov.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje
invalidskih oziroma humanitarnih organizacij, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma
humanitarno organizacijo.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila v
zvezi z razpisom so na voljo vsak dan od 9.
do 12. ure, tel. 01/500-77-00 ali osebno v
prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji
vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
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– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke
za pridobitev sredstev FIHO v letu 2008.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno
pozoveta tiste organizacije, katerih vloge
niso bile popolne, da jih v 8 dneh dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS pripravili predlog
razporeditve sredstev FIHO za leto 2008 in
ga posredovali v razpravo in odločitev svetu
FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj ni
možen ugovor.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2008 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim so bila dodeljena sredstva, se
poleg sklepa sveta FIHO pošlje v podpis
pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi z izvajanjem financiranja in
uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika o pogojih in merilih za uporabo
sredstev FIHO. Organizacijam se odobrena
sredstva začnejo dodeljevati potem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.
8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva
za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo.
Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu
2008 manjši ali večji od načrtovanega, bo
svet FIHO sprejel sklep o zmanjšanju ali
povečanju odobrenih sredstev v skladu s
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO.
Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS
Ob-25966/07
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi
Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Uradni list RS, št. 57/07),
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 83/07) in
Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in
projektov v Občini Mokronog-Trebelno
za leto 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2,
8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, faks
07/349-82-69.
2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje
z naravo ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost
izvajalca) – posamični zaključen enkratni
dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski
stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne
komisije v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Mokronog-Trebelno (mladi od
15 do 29 let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih
programov in projektov po tem pravilniku
imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov,
namenjenim predvsem mladim med 15. in
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja
stroškov delovanja mladinskih programov in
projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo
izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev: za sofinanciranje mladinskih programov so v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto
2007 zagotovljena sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v
skupni višini 1.064 EUR ter za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih
programov in projektov v višini 266 EUR.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mla-
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dinskih programih in projektih, delež lastnih
sredstev za izvedbo mladinskih programov
in projektov, ciljna populacija, dostopnost,
ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 22/06), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, do
roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 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
Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230
Mokronog. Vloge, izpolnjene na razpisnih
obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi
prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »prijava na javni razpis – mladinski
programi 2007«. Na hrbtni strani ovitka morata biti navedena 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.
9. 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.
Občina Mokronog-Trebelno bo v 45 dneh
po zaključku javnega razpisa izdala odločbe
o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in
projektov. V 8 dneh od prejema odločbe
bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Mokronog-Trebelno. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci
programov in projektov 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.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: župan Anton Maver, tel. 07/349-82-61,
faks 07/349-82-69.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-25967/07
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 82/04),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podeljevanju štipendij Občine
Trebnje (Ur. l. RS, št. 68/05) in na podlagi
Odloka o proračunu Občine Mokronog-Tre-

belno za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 53/07)
ter Odloka o rebalansu A Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 83/07) objavlja
Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2,
8230 Mokronog
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Mokronog-Trebelno
za šolsko oziroma študijsko leto
2007/2008
1. Predmet javnega razpisa: podelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog-Trebelno, razen tistim, ki imajo možnost
pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v
Občini Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07).
2. Pravico do štipendije Občine Mokronog-Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki
obiskujejo srednješolski program poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole, program
gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Mokronog-Trebelno,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli
najmanj prav dober šolski uspeh – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju občine Trebnje;
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu;
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana; dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
(Ur. l. RS, št. 82/04, 68/05).
Popolne, ustrezno dokumentirane in v
razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2007/2008
bosta v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje predvidoma dodeljeni
2 štipendiji, in sicer 1 za dijake in 1 za študente. Višina štipendije za dijake bo znašala
115 EUR mesečno, za študente pa 125 EUR
mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2007
in na podlagi Odloka o rebalansu A Občine
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Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 83/07) 2.880,00 EUR.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– fotokopijo osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in v občinskem glasilu
Odsev. Obrazci so od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod
gradom 2, Mokronog.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje:
prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je treba
oddati v zaprti kuverti najkasneje do 22. 10.
2007, do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom
2, 8230 Mokronog, z oznako »Ne odpiraj
– vloga za podelitev štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k
njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s
sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Mokronog-Trebelno bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava občine Mokronog-Trebelno z odločbo. Odločba
bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se
je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico
v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno kot štipenditorjem in izbranim
štipendistom, v skladu z določili Pravilnika o
podeljevanju štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, tel. 07/349-82-61, 041/641-647.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-25968/07
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
Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 57/07) in Odlokom o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 83/07) in Pravilnikom o postopkih in
merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 22/06), Občina Mokronog-Trebelno objavlja
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javni poziv
za izbor javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2007 sofinancirala Občina
Mokronog-Trebelno
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60.
2. Predmet javnega poziv je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) javni kulturni programi,
B) javne kulturne prireditve,
C) založništvo,
D) izobraževanje,
E) varstvo kulturne dediščine.
3. Na javni poziv lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D: 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 Mokronog-Trebelno);
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
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja
na območju Občine Mokronog-Trebelno in
ima status kulturnega spomenika.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu:
Na javni poziv lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni poziv 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 Mokronog-Trebelno (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini
Mokronog-Trebelno, če so kulturni projekti
v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno),
– 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 Mokronog-Trebelno,
– 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 točkov-
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anja: 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.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbenoobrtniških 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 stavbnokleparskih 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 Mokronog-Trebelno za leto 2007 za sofinanciranje vsebin
javnega poziva: 35.400 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 poziva. Prevzame se jo lahko
osebno na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba župan Anton Maver,
tel. 07/349-82-61, do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge na
javni poziv morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva 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 Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene
v zaprti kuverti, s pripisom »vloga na jp
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 poziva.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva:
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 poziva. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku
javnega poziva 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.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-25969/07
Občina Mokronog-Trebelno 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 Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št.
121/06) velja tudi za Občino Mokronog-Trebelno, Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leti 2007 in 2008, (Ur. l.
RS, št. 56/07) ter Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 83/07), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini
Mokronog-Trebelno v letu 2007
I. Splošni del
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog.
II. Predmet javnega razpisa
Ukrepi:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
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,
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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 Mokronog-Trebelno se zagotavljajo v proračunu Občine
Mokronog-Trebelno. Višina sredstev je določena z Odlokom o proračunu za leti 2007
in 2008 (Ur. l. RS, št. 57/07).
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 da 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 Mokronog-Trebelno, 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, preprečevanje 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 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)
številka 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 sredstvih 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. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša: 8.000
EUR
– Uredbe komisije ((ES) št. 1857/2006).
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi
in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso,
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jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava,
hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material. S tem ukrepom
se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro
počutja živali, pridelovanju okolju prijazne
hrane in izboljšanje delovnih pogojev. Sofinancirale se bodo naslednje investicije:
– posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov
in boksov, električna oprema, prezračevalni
sistemi, napajalni sistemi);
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme;
– prva postavitev oziroma preoblikovanje
obstoječih trajnih nasadov;
– nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– adaptacije hlevov zaradi prilagajanja
novo uvedenih standardov, temelječih na
zakonodaji Skupnosti;
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– nakup materiala, opreme in izgradnja
pomožnih živinorejskih objektov;
– postavitev pašnikov;
– agromelioracijska dela;
– namakalne sisteme v zasebni lasti
in obnova pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za 25%;
– naložbe v infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih (poljske, dovozne poti in poti
v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno
dobro).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, skladno
s 3. točko tega razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičene so naložbe, ki pomenijo
novo tehnologijo in inovativnost na področju varstva okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev,
– 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
E. Skupnosti,
– iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih
stroškov, izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali,
– pomoč se lahko dodeli upravičencu,
da omogoči doseganje minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter s
predračunom,
– izdelan načrt namakalnega sistema s
predračunom ali načrt obnove pod pogojem,
da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%,
– izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter
poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro)
s predračunom. Do pomoči so upravičena
kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
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– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– za obnovo namakalnega sistema je
potrebno priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za 25%,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo,
– za projektno dokumentacijo predračun račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sem preseči
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10.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 1000 EUR
na hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev znaša
1.000 €
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 elementarnim nesrečam 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 proizvodnje 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.
3. Zagotavljanje tehnične pomoči
Višina razpisanih sredstev znaša
6.000 €.
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«.
4. Podpora za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša
4.000 €.
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
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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,
– 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.
5. Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša
3.000 €.
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,
– kopijo 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 Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, in sicer obvezno na
predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev
sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na Občini
Mokronog-Trebelno v sprejemni pisarni.
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
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
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 Mokronog-Trebelno. 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 Mokronog-Trebelno s sklepom. Zoper odločitev župana se lahko vloži upravni
spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
Medsebojne obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno 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 zainte-
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resirani dobijo po telefonu vsak delovni dan
na telefonski številki 07/349-82-61 (župan
Anton Maver), ali v prostorih občine.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-25970/07
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v
RS (Uradni list RS, št. 24/00), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto
2007 (Uradni list RS, št. 57/07), Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto
2007 (Uradni list RS, št. 83/07) in Pravilnika
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 18/06), objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2007 v
Občini Mokronog-Trebelno
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Mokronog-Trebelno za leto
2007, v skupni vrednosti 22.830 EUR, od
tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 7.450 EUR
a) Za izvedbo interesnih programov, v
višini 3,450 EUR.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi programi redne vadbe
(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);
– Naučimo se plavati;
– Drugi 80-urni program redne vadbe,
šolska športna tekmovanja, programi v počitnicah).
1.3 Športna vzgoja mladine:
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta).
1.4 Športna dejavnost študentov:
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe redne vadbe in strokovni kader ter stroški uporabe
objekta).
b) Za izvedbo strokovnih programov,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
v višini 4.000 EUR:
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se
delo strokovnega kadra in stroški uporabe
objekta izvajalcem za strokovno izpeljavo
programov s skupinami otrok v starosti od 6
do 15 let, po starostnih kategorijah).
Športna vzgoja mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se
delo strokovnega kadra in stroški uporabe
objekta za izvajalce, ki zagotovijo prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov s skupinami mladine
v starosti od 15 do 20 let, po kategorijah).
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2. Športna rekreacija, v višini 4.880
EUR:
– za 80-urne programe športne rekreacije se prijaviteljem na javni razpis, v skladu z merili iz pravilnika, sofinancirajo stroški uporabe pokritih in nepokritih športnih
objektov,
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 pa tudi strokovni kade.
Za dodeljena sredstva se z izvajalci sklene pogodba.
3. Šport invalidov, v višini 500 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
Mokronog-Trebelno.
Za dodeljena sredstva se z izvajalci sklene pogodba.
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
v višini 1.500 EUR:
4.1 Izobraževanje, usposabljanje izpopolnjevanje strokovnih kadrov – (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij, v skladu z
veljavnim pravilnikom, na podlagi sklenjene
pogodbe).
5. Športne prireditve, v višini 500 EUR:
5.1 Sredstva so namenjena za prvenstva
in turnirje, ki jih organizatorji prijavijo na javni razpis. Sofinancirajo se neposredni materiali stroški organizacij športnih prireditev, in
sicer za članske in mlajše kategorije.
Za dodeljena sredstva na javnem razpisu
se z izvajalci sklene pogodba.
6. Investicije in investicijska vzdrževanja
športnih objektov, v višini 2.000 EUR
Sredstva se namenijo za obnovo in vzdrževanje javnih športnih objektov, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa v
športu, športnih naprav in opreme v objektih. Izvajalcem – upravljavcem javnih športnih objektov se sofinancira največ do 40%
vrednosti investicije, prijavljene na javni razpis, v skladu z merili iz pravilnika.
Za dodeljena sredstva se z izvajalci sklene pogodba.
7. Kakovostni šport, v višini 6.000 EUR
Sem sodijo priprave in tekmovanja ekip
in posameznikov. V programe so vključeni
registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Sofinancira se uporaba objekta za izvajanje dejavnosti članskih kategorij, ki delujejo v društvih (npr. odbojka). Za dodeljena
sredstva se z izvajalci sklene pogodba.
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.
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 Mokronog-Trebelno, za
občane Občine Mokronog-Trebelno, 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 Mokronog-Trebelno);
– 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.
IV. Prevzem razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa. Prevzame se lahko osebno
na sedežu Občine Mokronog-Trebelno, Pod
gradom 2, 8230 Mokronog, do roka za oddajo vloge.
V. 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 Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne
vlagatelju.
VI. 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.
VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.

VIII. Dodatne informacije: župan Anton
Maver, 07/349-82-61.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-25971/07
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov
turističnih društev v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 73/03), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 57/07) in Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 83/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Mokronog-Trebelno za
leto 2007
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno 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 9.000 €.
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 Mokronog-Trebelno,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– 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.
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5. Rok za vložitev vlog: vloge 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.
6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje
programov turističnih društev«, ki ga dobijo
v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog.
7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Mokronog-Trebelno,
Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom:
»Javni razpis – programi turizma«.
8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
9. Občina Mokronog-Trebelno 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.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-25972/07
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto
2007 (Uradni list RS, št. 57/07), Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto
2007 (Uradni list RS, št. 83/07) in 4. člena
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 22/06 in 45/07) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s
področja socialnega varstva v Občini
Mokronog-Trebelno za leto 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2,
8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, faks
07/349-82-69.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi na področju humanitarne
dejavnosti, v višini 5.000 EUR, 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, v višini 300 EUR, 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.
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli
programi in projekti, ki bodo vključevali različna predavanja in delavnice za posamezne
ciljne skupine.
3. Preventivni programi, v višini 3.500
EUR, 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«;
– programi, ki bodo spodbujali in zagotavljali aktivno in zdravo preživljanje prostega
časa mladih.
4. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, v višini
1.200 EUR, in sicer:
– 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 Mokronog-Trebelno,
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 Mokronog-Trebelno,
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 Mokronog-Trebelno, ob
pogoju, da so registrirani za opravljanje de-
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javnosti na področju socialnega varstva, kar
dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list 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 Mokronog-Trebelno za
občane Občine Mokronog-Trebelno, razen
invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva
število članov iz Občine Mokronog-Trebelno),
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 Mokronog-Trebelno se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v
Občini Mokronog-Trebelno.
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 Mokronog-Trebelno.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2007:
Skupna višina sredstev je 10.000 EUR,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih
ranljivih skupin je 8.800 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 5.000 EUR,
– programe pod točko 2: 300 EUR,
– programe pod točko 3: 3.500 EUR;
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno
1.200 EUR:
– programe pod točko 4: 1.200 EUR.
Posamezni programi lahko s strani Občine Mokronog-Trebelno 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
razvojne in dopolnilne programe ter progra-
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me 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
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 Mokronog-Trebelno v skladu s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati.
Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s
sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, se
sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v
letu 2007,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega
programa.
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 Mokronog-Trebelno.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Mokronog-Trebelno.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
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 Mokronog-Trebelno, Pod
gradom 2, 8230 Mokronog, na obrazcih, ki
so sestavni del razpisane dokumentacije.
Obrazci se dobijo v sprejemni pisarni Ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2,
8230 Mokronog.
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 Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis
– socialno varstvo.
VII. Izid razpisa
Občinska uprava Občine Mokronog-Trebelno 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
Mokronog-Trebelno, župan Anton Maver,
tel. 07/349-82-61.
Občina Mokronog-Trebelno
Št. 465-67/05-121
Ob-25973/07
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 73/03) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih
dopolnitev
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:
a) Prodaja zasedene stanovanjske stavbe v Podlesju, ki stoji na parc. št. 5370/2,
k.o. Rajndol, v izmeri 113,00 m², s dvoriščem 582,00 m². Objekt je zaseden z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino znaša 34.629,87 EUR.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve
pogodbe nosi kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo konkretne nepremičnine nosi
prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.

5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca 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 sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izboru;
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) Kupnino bo kupec poravnaval v več
obrokih, tako da mora pridobitelj oziroma kupec stvarnega premoženja neodplačani del
zavarovati nepreklicno bančno garancijo.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora
najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku
3 dni od obvestila o prejeti najvišji ponujeni ceni.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14. dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330
Kočevje. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Podlesje – ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo
o plačilu varščine.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/893-82-35.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 430-0029/2007-11
Ob-25974/07
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07)
in sprejetega Odloka o spremembi Odloka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o proračunu Občine Prevalje za leto 2007
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/07)
Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2007«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2007«, ki se
bo odvijal 16., 17. in 18. novembra 2007
in se bo sofinanciral iz proračuna Občine
Prevalje.
III. Področja kulturnega projekta, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi
2007«.
Za sofinanciranje kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2007« lahko kandidirajo
izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih programov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih;
– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od
okvirne razpisne vrednosti);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega
projekta;
– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj
5. podobnih prireditev v zadnjih petih letih).
Izvajalci projektov za vsak pogoj predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo
podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi
bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem
javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi
meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07).
Kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2007«
se bo iz občinskega proračuna sofinanciral
največ do višine 70% finančne konstrukcije
projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran tisti kulturni projekt, ki bo v
postopku vrednotenja dosegel najmanj 50%
vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta
Sredstva za sofinanciranje kulturnega
projekta »Sušnikovi dnevi 2007« so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto
2007 na postavki 43041849/412000 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 2.043 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
kulturnega projekta morajo biti porabljena
v letu 2007.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2007« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.
02/824-61-21, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 23. 10. 2007 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z
oznako: »Kulturni projekt Sušnikovi dnevi
2007«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila
25. 10. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
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Z izbranim izvajalcem kulturnega programa bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2007.
Občina Prevalje
Št. 331-0002/2007-1
Ob-25975/07
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Borovnica za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 45/07), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01 in
20/06), Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Borovnica (Uradni list RS,
št. 86/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE125-5883393-2007, Mnenja Ministrstva za finance št. priglasitve:
M001-5883393-2007 in na predlog Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Občine Borovnica (v nadaljevanju
občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Borovnica
v letu 2007
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Borovnica v letu 2007.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci: upravičenci po tem razpisu
so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošni finančni določbi:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva, je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le
tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta pa do 10. decembra 2007
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo
subvencije).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
naložbe, ki jih upravičenec priloži skupaj z
zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Namen ukrepa: namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne
kmetijske proizvodnje, povečanje dodane
vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti in ohranjanje kmetijskih
zemljišč v funkciji.
Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega izmed ciljev,
določenih v pravilniku, kar mora biti razvidno
iz vloge in
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
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Upravičenci: pravne in fizične osebe – ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v občini
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10 odstotnih točk (do 60% oziroma 50%) (te
naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu, kot je določeno v členu 22 (c),
in izpolnjeni morajo biti pogoji iz 22. člena
Uredbe 1698/2006);
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet pomoči:
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov,
s pripadajočo notranjo opremo (oprema za
krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske pro
izvode, opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES
(4. člen tega Pravilnika);
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo, s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v poti, ki niso javno dobro, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti …).
Specifični pogoji upravičenosti:
– predložiti odločbo o odobritvi pravnega
posla;
– predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe;
– predložiti je potrebno načrt ureditve
hleva s popisom del, opreme in tehnologijo
reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo, s pripadajočo opremo, ki
ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– načrt postavitve in prestrukturiranja
trajnega nasada s predračuni;
– načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka, s pripadajočo opremo, s predračuni;
– načrt za postavitev mrež in predračuni
za nakup mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
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– stroški za nakup materiala, opreme
in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (adaptacije ali rekonstrukcije
gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda »nitratna direktiva« ni mogoče
sofinancirati);
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije;
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Omejitve:
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi dejavniki.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 40 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 30 točk,
– pomoč povečuje konkurenčnost kmetije – največ 20 točk in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– izpolnjena vloga na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2007 - sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje,
– predračuni oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– Načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1).
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Predmet pomoči:
– naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti,
če taka naložba vodi k zmanjšanju porabe
vode za najmanj 25%;
– naložbe v dostope in poti, ki niso javno dobro, vodno in ostalo infrastrukturo na
kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji …).
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;

– izdelan načrt obnove namakalnega
sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k
zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%;
– izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in
dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih na
kmetiji).
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne črednike, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme
za posodobitev namakalnih sistemov, pod
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
uporabe vode za najmanj 25%;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški urejanja obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev, stroški, ki nastajajo pri
novi vzpostavitvi travinja: stroški materiala
in strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 40 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 30 točk,
– pomoč povečuje konkurenčnost kmetije – največ 20 točk in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– vloga na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2007 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračuni oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapna kopija z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema, ki ni
starejša od 3 mesecev,
– fotokopija dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o
zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje,
– Načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (Priloga 2 k razpisnemu
obrazcu 1).
B. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
Namen ukrepa: namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za
zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in
možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar
je temeljni pogoj za povečanje konkurenčnosti kmetijske dejavnosti. Namen ukrepa
je tudi omogočiti nadomeščanje na kmetiji
v primeru bolezni. Sistem zavarovanja namreč krije samo nadomestilo zavarovancu,
ne pa tudi dodatnih stroškov, ki nastanejo
zaradi nezmožnosti za delo.
Višina razpisanih sredstev: 7.000,00
EUR.
Predmet pomoči:
Med podpore za zagotavljanje tehnične
podpore štejejo:
1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin;
3. stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
V primerih iz točk 1 in 2 Občina Borovnica z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opre-
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deli posamezne naloge, časovne roke za
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dve morajo
k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod točko tri pa 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.
Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna
združenja, društva in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja (najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, strokovno
vodenje ekskurzij).
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. 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,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja,
znamke ali porekla niso imenovani, razen
za porekla proizvodov iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in členov 54–58 Uredbe Sveta
(ES) št. 1493/1999, pod pogojem, da sklici
na poreklo ustrezajo natanko tistim sklicem,
ki so registrirani v Skupnosti.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
6. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški dela najete delovne sile.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upošteva določila pravil »de minimis« za
gospodarstvo.
– najmanjši/največji upravičeni stroški:
– najvišji znesek dodeljene pomoči
za društva na program na leto je 1.000,00
EUR;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije na program na leto je 1.000,00
EUR;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000,00 EUR/upravičenca letno.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– vloga na razpisnem obrazcu 3 – Vloga
2007 – Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu,
– predračuni oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …),
– dokazilo o odsotnosti.
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis«
C. Sofinanciranje naložb v dopolnilno
dejavnost
Namen ukrepa: z ukrepom prispevamo
k ustvarjanju pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskega
gospodarstva Z ukrepom želimo vzpodbuditi
tudi konkurenčnost kmetij, ki se ukvarjajo z
dopolnilno dejavnostjo. Ukrep je namenjen
naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00
EUR
Predmet pomoči:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni
niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05);
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– obnova in vzdrževanje gozdnih vlak.
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 zaključeni naložbi;
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– subvencija se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah;
– upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je to
potrebno);
– kolikor je naložba v objekt, ki je le delno namenjen dejavnosti, za katero upravičenec pridobi sredstva iz ukrepa, se sredstva
namenijo le za prostore in opremo, ki je
potrebna za izvajanje dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo vlagatelj
registriral dopolnilno dejavnost najkasneje v
enem letu po pridobitvi subvencije.
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 na območju občine.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 300 €, največji pa 5000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 40 točk in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– vloga, na razpisnem obrazcu 4 – Vloga
2007 – Naložbe v dopolnilno dejavnost,
– predračuni oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi),
– pisna izjava o faznosti naložbe, iz katere bo razvidno, da je naložba, s katero kandidirajo na ta razpis, del naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
D. Sofinanciranje naložb v opravljanje
storitev in trženje proizvodov in storitev s
kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v:
– neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
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– izobraževanje na kmetijah, povezano s
kmetijsko, gozdarsko in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00
EUR.
Predmet pomoči:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
sledeče vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
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;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
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 na območju občine.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 300 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000,00 € bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 40 točk in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančna konstrukcija naložbe s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni naložbi v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe o upravičenosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti,
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– v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Druge pomoči
E. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem
kmetijstva, podeželja in gospodarstva
Namen ukrepa: društva predstavljajo
temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med
prebivalstvom, ki živi na podeželju, zato
jih je potrebno spodbujati in dolgoročno
tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR
Predmet pomoči: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj,
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja za pomoč pri stroških
delovanja, vlaganja v prostore za delovanje
društva …
Pogoji upravičenosti:
– Društva registrirana za delovanje na
območju občine ali delujejo na območju občine.
– Sofinancirajo se lahko izključno neprofitne dejavnosti društev.
– Izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
– Seznam članov društva iz območja
občine.
– Odločba o vpisu v register društev.
Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju
Občine Borovnica na področju kmetijstva in
podeželja.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostora/pisarne),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
Finančne določbe: višina sofinanciranja
do 100% upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk,
– število članov društva (za vsakega člana točka), največ 50 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– statut društva,
– seznam članov in
– fotokopija najemne pogodbe (kolikor
ima društvo prostore v najemu).
F. Vzdrževanje skupnih objektov
Namen ukrepa: vzdrževanje skupnih
poti, kolovozov in gozdnih vlak ter večjih
jarkov, ki niso v pristojnosti države oziroma
lokalne skupnosti.
Višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR
Predmet pomoči: sofinanciranje ureditve
nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov.
Splošni pogoji upravičenosti:
Skupne poti, kolovozi in gozdne vlake
služijo tako kmetijstvu, gozdarstvu kot drugim dejavnostim v okolju, to je rekreaciji, dostopom do vodovodnih in drugih komunalnih
naprav, lovcem …
Jarki so večjega značaja, to pomeni, da
so zbirni, kamor je speljana primarna mreža
jarkov in niso v registru rednega vzdrževanja Ministrstva za okolje in prostor.
Skupne poti in gozdne vlake so lastniško
javno dobro ali potekajo preko zemljišč več
zasebnih lastnikov kot služnostne poti.

Finančne določbe:
– pomoč se krije do 100% stroškov, pri
gozdnih vlakah pa do 50%,
– predlog za uvrstitev v letni program
vzdrževanja podajo uporabniki oziroma lastniki, program del z oceno (popisom del)
pripravi kmetijska ali gozdarska svetovalna
služba,
– letni program in obseg sredstev potrdi
pristojni odbor,
– izvajalca del izbere občinska uprava,
ob upoštevanju zakonodaje s področja javnih naročil.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk in
– dolžina planiranih poti, katerih ureditev
se bo sofinancirala s tem razpisom.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti ter označeno dolžino poti,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe
IV. Vsebina vloge
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica«, ki vsebuje:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, pooblastilo, da njeno
višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
naložba oziroma dejavnost, ki se bo izvajala
v letu 2007 in bo predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega
akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora
smiselno zaključiti do 10. decembra 2007
(npr. zaključena ena izmed faz investicije
na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za
dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje
do 30. decembra 2007, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, najkasneje z datumom 10. 10. 2007 ali
osebno, najkasneje do 13. ure istega dne.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis – Kmetijstvo 2007«. V
primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
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VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa: vloge, prispele na
javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki
jo za ta namen imenuje župan občine. Če
komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na
predlog komisije pozove prosilca, da jo v
roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku
ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah,
se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VI. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahtevata besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije in ne
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Dokončno razdelitev sredstev po dopolnitvi vlog komisija predlaga v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Borovnica izdala
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval
določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Borovnica
bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v
kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Komisija lahko v primeru, ko zaprošena
sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev
na vlagatelja.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Borovnica: http://www.
borovnica.si ali pa na Občini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica, vsak dan med poslovnim časom, do izteka prijave na razpis.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 01/750-74-60 ali
osebno pri strokovni sodelavki Nejli Ofentavšek ali na elektronskem naslovu: obcina@borovnica.si.
Občina Borovnica
Št. 430-134/2007
Ob-25976/07
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07), objavlja
javni razpis
za pokrivanje stroškov izobraževanja
in usposabljanja kmetov in delavcev na
kmetijskem gospodarstvu
1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za
leto 2007 so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja« za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijstvu zagotovljena
sredstva v višini do 8.000 EUR za pokrivanje stroškov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
upravičenih stroškov izobraževanja in uspo-

sabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu, s ciljem boljše učinkovitosti
kmetijstva in dolgoročne sposobnosti preživetja.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so registrirani izvajalci – organizacije, ki so registrirane za opravljanje
storitev na področju kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja ter delujejo na območju
Občine Litija.
Občina Litija sklene na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100%
upravičenih stroškov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu. Upravičeni stroški so stroški
organiziranja in materialni stroški za izvedbo
programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, svetovanje,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije), najem
prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje,
gradiva za udeležence, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
3. Omejitve za pridobitev sredstev
Podpore se ne dodelijo za:
– že izvedene aktivnosti,
– stroške za storitve, povezane z običajnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanja,
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči, ki mora biti podpisana in žigosana.
V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke
– naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon,
davčno in matično številko, številko računa
in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji,
– letni finančno ovrednoten program
dela, ki vključuje tudi predračun o višini stroškov izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino
sredstev.
5. Finančne določbe: finančna pomoč se
dodeli v obliki nepovratnih sredstev. Najvišja
stopnja pomoči znaša do 100% upravičenih
stroškov. Največji znesek dodeljene pomoči
znaša do 6.000 EUR/program letno.
6. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim
prijaviteljem bo Občina Litija sklenila pogodbo za pokrivanje stroškov izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo
izločene iz nadaljnjega postopka. Potencialni prejemniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
prispelih vlog. Upravičencem se izda sklep o
višini odobrenih sredstev. Odločitev župana
je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni od
prejema sklepa.
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7. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 25. 10. 2007.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, Jerebova 14, soba 44 (II. nadstropje)
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani
ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji
strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni
razpis pokrivanje stroškov izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in
v roku iz 7. točke tega razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 322-299/2007
Ob-26243/07
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
ter Sklepa župana št. 322-299/2007 z dne
21. september 2007, Mestna občina Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novosti
turistične ponudbe
v Mestni občini Koper za leto 2008
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje
uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2008.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih uvajanje novosti turistične ponudbe je vezano na območje Mestne občine
Koper in povezan s spodbujanjem turizma,
– niso prejele sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma na območje Mestne občine Koper.
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost in realnost vsebine prijave:
– kakovost predložene vsebine prijave
(jasni cilji);
– realnost izvedbe prijavljene turistične
ponudbe oziroma projekta;
– široka namembnost prijavljene vsebine
prijave (jasno opredeljena ciljna skupina);
– javna predstavitev vsebine prijave;
– izvirnost in inovativnost vsebine pri
jave.
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: od 20–40 točk
dobijo programi, ki v celoti izpolnjujejo pričakovanja in katere prijava pomeni resno
turistično pridobitev za MOK, programi, ki
delno izpolnjujejo pričakovanja dobijo 10
točk, ostali 0 točk)
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
vsi predvideni prihodki in stroški, razviden je
namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi);
– zagotovljeni so drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene turistične novosti oziroma projekta.
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki v
celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk)
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3. Dosedanje delo in reference prijavitelja.
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi prijavitelj, ki v
celoti izpolnjuje pričakovanja, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk)
4. Prijavitelj, ki je svoj predlog novosti
turistične ponudbe najavil Banki turističnih
priložnosti Sloveniji (v nadaljevanju BTPS)
in dobil povabilo k oddaji časovnega, organizacijskega in finančnega načrta.
(20 točk prejme prijavitelj, ki je najavil
predlog BTPS, ostali 0 točk)
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala prijav, ki bodo
dosegle manj kot 70 točk.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
največ do tri prijave, ki bodo po oceni komisije vsebinsko najbolj izvedljive, realne
in inovativne. Komisija si pridružuje pravico, da ne sofinancira nobene izmed prejetih
prijav.
Predmet sofinanciranja niso prijave, katerih vsebina se nanaša na prireditve, investicijska vlaganja, akcije urejanja in ureditve
okolja, enkratne aktivnosti ali projekti (kot so
tiskovine, informacijske table in podobno)
ter tiste prijave, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni
občini Koper za leto 2008 bo opredeljena s
proračunom za leto 2008.
4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo prijavljene ideje, porabo
odobrenih sredstev in posredovanje poročil
je 28. november 2008. Kolikor prijava, kateri
so bila dodeljena sredstva ne bo izvedena
v celoti, prijavitelj ni upravičen do dodelitve
sredstev.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s
strani pooblaščene osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
26. novembra 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, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – št. 322-299/2007«.
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten,
na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
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Odpiranje prijav bo dne 9. decembra
2007, ob 11. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala, najprej pravočasnost in
nato popolnost prijav, glede na zahtevana
dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da
prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v
določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže
kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper, tel. 05/664-62-17, vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-26332/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter na osnovi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07)
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro javnih investicijskih transferjev
neprofitnim organizacijam na
področju kulture, ki jih bo v letu 2007
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota iz dela proračuna, namenjenega
za investicijske transferje neprofitnim
organizacijam – kultura
1. Predmet javnega razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov, izdelave projektne
dokumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt) vseh neprofitnih
organizacij, ki so v Mestni občini Murska
Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma
upravljavci nepremične sakralne in kulturne
dediščine.
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na ta razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v Mestni občini
Murska Sobota registrirane za opravljanje
dejavnosti s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne
in kulturne dediščine, ki izpolnjujejo kriterije
in zahteve iz tega javnega razpisa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2007.
3. Okvirna vrednost razpisa: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet razpisa je 27.959,00 EUR.

4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo
upravičenci porabiti v letu 2007.
6. Rok razpisa: razpis je odprt od 28. 9.
2007 do 29. 10. 2007 do 12. ure.
7. Način oddajanja ter vsebina vlog
Vsaka vloga mora biti izpolnjena posebej
na ustreznem obrazcu, ki je del dokumentacije razpisa.
Vloge za dodelitev sredstev morajo
vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – investicijski
transferji 2007-kultura«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv oziroma ime
vlagatelja.
Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na
razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe,
bo potekala po poteku razpisnega roka.
V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni
uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge
vlagatelja pozval, da do določenega roka
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dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelj v
zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo
vloga s sklepom zavržena.
Mestna občina Murska Sobota bo vlagatelje o svojih odločitvah obvestila praviloma
v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Mestna občina bo obravnavala prispele
vloge za sofinanciranje na tem razpisu po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določene s proračunom Mestne občine Murska Sobota.
9. Kraj in čas, kje lahko zainteresirani
dvignejo dokumentacijo razpisa
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 711-0011/2006-06
Ob-26334/07
Občina Prevalje na podlagi 29. in 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Prevalje
št. 3520-0002/2007-13 z dne 21. 6. 2007
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi
javne ponudbe
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
2. Predmet javne ponudbe: parc. št.
529/1 – travnik v izmeri 620 m², parc. št.
529/3 – travnik v izmeri 978 m², parc. št.
529/4 – travnik v izmeri 45 m², parc. št.
529/5 – travnik v izmeri 344 m², parc. št.
529/6 – travnik v izmeri 728 m² in parc. št.
529/7 – travnik v izmeri 56 m², vse vpisane
pri k.o. Dolga brda. Zemljišča se na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno
gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek
– Dolga brda (Ur. l. RS, št. 60/02) nahajajo znotraj ureditvenega območja »Malinek«, izklicna cena za zemljišča znaša
54.632,11 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Navedena zemljišča se prodajajo v paketu.
3. Navedene parc. št. iz prejšnje točke
tega razpisa se nahajajo znotraj ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in
naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno zazidavo Malinek – Dolga
brda. Navedene parc. št. bodo komunalno
opremljene na podlagi Sklepa o sprejemu
programa opremljanja zemljišč na območju
ureditvenega načrta »Malinek« (Ur. l. RS, št.
100/03) na podlagi izvedbe del, ki jih izvaja
investitor komunalne opreme. Kolikor je najugodnejši ponudnik različen od investitorja
komunalne opreme, mora stroške komunalne opreme poravnati investitorju najkasneje
v roku 90 dni od dneva nakupa predmetnih
nepremičnin.

4. Rok sklenitve pogodbe:
– v roku 15 delovnih dni od poziva prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s
prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo
pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
5. Način in rok plačila:
– najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na TRR št.: 01375-0100010242, sklic na
številko (navede spodaj!). Plačilo celotne
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva:
– lastništvo preide na kupca po plačilu
celotne kupnine in vseh stroškov ter ob vpisu v zemljiško knjigo.
7. Višina kavcije: je 10% od izklicne
cene. Kavcijo ponudnik nakaže na TRR
Občine Prevalje št. 01375-0100010242 z
navedbo »Plačilo kavcije«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino,
neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh
po opravljeni javni ponudbi.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do 15. 10. 2007 v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, z ustrezno oznako predmeta javne
ponudbe: »Ponudba za nakup stavbnega
zemljišča »Malinek« – ne odpiraj«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
16. 10. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Prevalje. V primeru, da bo ponudbo za nakup iste nepremičnine poslalo dva ali več
ponudnikov s ponujenim istim najvišjim
zneskom kupnine, se bo med ponudniki,
ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna
licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za
nepremičnine je 500 EUR. Morebitna ustna
licitacija bo na naslovu: Občina Prevalje,
Trg 2a, Prevalje – sejna soba, dne 17. 10.
2007 ob 9. uri.
9. Pogoji za oddajo ponudbe:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika in telefonska številka;
– potrdilo o vplačilu 10% kavcije (original) ter celotno številko računa (št. banke in
št. računa) za primer vračila kavcije;
– ponudniki morajo v ponudbi navesti naslov objekta in predmet javne ponudbe za
katerega izkazujejo interes;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p);
– tuja pravna oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
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izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne
smeta biti starejša od 30 dni;
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik
ter
– natančna navedba ponujene cene.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, ogled je možen po predhodnem dogovoru;
– 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 katero ne bo vplačana
varščina, se ne bodo upoštevale;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo) ter stroške plačila takse za izdajo
morebitnega potrdila o rabi zemljišča oziroma lokacijske informacije in stroške cenitve
ter ostale stroške;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega zbiranja ponudb, o
eventualni javni dražbi pa nemudoma;
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija oziroma pooblaščena oseba s soglasjem osebe, ki jo je imenovala, ustavi
začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom;
– podrobnejše informacije dobite pri tajniku Občine Prevalje Stanku Kumpreju na
tel. 02/824-61-14.
Občina Prevalje
Ob-26339/07
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– ZLD-UPB1), 9. člena Odloka o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti na območju Mestne občine Koper
(Uradni list RS, št. 70/07), Sklepa Mestne
občine Koper o zagotavljanju lekarniške dejavnosti na lokaciji Ljubljanska cesta 6, Koper in Sklepa o sprejemu Strategije razvoja
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v
Mestni občini Koper do leta 2010 (Uradni list
RS, št. 90/05) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, tel. 05/664-62-39, faks
05/627-10-21.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije:
koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti v objektu novega zdravstvenega doma v
Kopru, Ljubljanska cesta 6.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje v
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1 letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se podeljuje za obdobje 25 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski in italijanski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje poklica oziroma
lekarniške dejavnosti;
– da ima zagotovljene ustrezne kadre;
– da prijavitelj nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti;
– da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške
dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Število delovnih mest
2. Opravljanje še drugih
dejavnosti, poleg
lekarniške dejavnosti, ki
jih v skladu z 2. členom
Zakona o lekarniški
dejavnosti lahko opravlja
lekarna
3. Delovna doba vodje
lekarne (v lekarniški
dejavnosti)
4. Obratovalni čas
5. Višina ponujene
najemnine

do 30 točk

do 30 točk
do 10 točk
do 20 točk
do 10 točk

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva
ulica 10, Koper.
– Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj, Radenko Cupin, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: radenko.cupin@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: ne glede na način dostave
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 22. 10. 2007, do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper – Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: lekarna«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
22. 10. 2007, ob 14. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper - sejna soba
v pritličju.
Mestna občina Koper
Št. 33100-3/2007
Ob-26488/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Šoštanj za programsko
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik), (Uradni list OŠ št. 6/2007) in Odloka
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o proračunu Občine Šoštanj za leto 2007,
objavlja Občina Šoštanj (v nadaljevanju:
občina)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Šoštanj v letu 2007
I. Ime, oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2007 v Občini Šoštanj po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1 in 2, opredeljen v 1. točki
6. člena pravilnika:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 364/2004,
imajo sedež na območju Občine Šoštanj
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih
gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v 2. točki 6.
člena pravilnika:
– 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);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v 3. točki 6.
člena pravilnika:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2007 znaša skupaj
25.038,00 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, ter
hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
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,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
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
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– 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.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
(svetovalna služba, projektna organizacija
in podobno);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
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 RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na
OMD,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo
biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je
določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22. Uredbe 1698/2005),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na

kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na OMD iz
nacionalnih virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2007 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
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– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni (v letu 2007
je višina sofinanciranja s strani občine 10%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije);
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša 5 EUR/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 EUR, največji pa 500 EUR na
upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 3
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana v javnem
razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo, v
kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci,
– strojni krožki.
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Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z
običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 EUR/ program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
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– 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);
– 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);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– 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 (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije s
planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s 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.

Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Šoštanj v
letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Šoštanj http://www.sostanj.si/ (razpisi) ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan na Občini Šoštanj – Sprejemna
pisarna, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (I.
nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Šoštanj. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog
iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Šoštanj za leto
2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
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Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni
razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi
odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo
Občine Šoštanj za leto 2007« od začetka
razpisa do vključno 25. oktobra 2007. Šteje
se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti
priporočeno ali oddana osebno v tajništvu
Občine Šoštanj.
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IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/898-43-00, tajništvo Občine Šoštanj
oziroma tel. 03/898-43-24 (Andrej Volk), ali
v prostorih Občine Šoštanj.
Občina Šoštanj
Ob-26763/07
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2007, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112 z
dne 3. 11. 2006 ter popravek, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 114-115 z dne
10. 11. 2006, se ponovno odpira v centralni
službi zavoda.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Javne dražbe
Št. 478-434/2007-4018
Ob-25985/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 478-10/2007-4014 z dne
19. 9. 2007, objavlja Občina Ljutomer na
osnovi sklepa, sprejetega na seji Komisije
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanja
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
dne 5. 9. 2007, naslednjo
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča v
Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: stavbno zemljišče v Ljutomeru:
– parc. št. 1598/1, travnik v izmeri
5356 m2, vlož. št. 1870, k.o. Ljutomer.
Zemljišče je naprodaj po sistemu videno
– kupljeno, v zatečenem stanju.
Zemljišče je namenjeno izgradnji poslovnega objekta. Rok izgradnje objekta je dve
leti od podpisa kupoprodajne pogodbe. Zemljišče ni namenjeno ureditvi parkirišča in
izgradnji trgovine.
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): 68.642,00 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 svojega zemljišča.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
zemljišča (notarski zapis, overitev, DDV)
krije kupec. Ponudniki sami nosijo stroške
v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalka krije
stroške cenitve zemljišča in objave v Uradnem listu RS.
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 sredo, dne 17. 10. 2007, ob
13. 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 6.864,20
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 po prejetju izida
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:
– pisno ponudbo s svojimi podatki (naziv,
naslov, davčno in matično številko oziroma
EMŠO). V ponudbi je treba navesti vrsto
dejavnosti, katera se bo izvajala v poslovnem objektu, zgrajenem na predmetnem
zemljišču,
– 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
Ob-25987/07
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) v povezavi s 37. in 40.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Odloka o proračunu Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2007 (Uradni list RS, št.
20/07) in Načrta prodaje občinskega stvarnega premoženja Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2007,
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča, ki v naravi predstavljajo trenu-

tno komunalno še neopremljene gradbene
parcele v nadaljevanju Tavčarjeve ulice v
Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja S1 v Šmarju
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 5/95 z dne
27. 1. 1995) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš.
Naprodaj so sledeče trenutno komunalno še neopremljene gradbene parcele, z
izklicnimi cenami:
2.1.1. Gradbena parcela po ZN št. 10,
na parc. št. 146/1, k.o. Zadrže, v izmeri
512 m2, po izklicni ceni 14.848,00 €, ki ne
vključuje 20% DDV.
2.1.2. Gradbena parcela po ZN št. 9, na
parc. št. 146/2, k.o. Zadrže, v izmeri 616 m2,
po izklicni ceni 17.864,00 €, ki ne vključuje
20% DDV.
2.1.3. Gradbena parcela po ZN št. 6,
na parc. št. 146/16, k.o. Zadrže, v izmeri
748 m2, po izklicni ceni 21.692,00 €, ki ne
vključuje 20% DDV,
2.1.4. Gradbena parcela po ZN št. 7,
na parc. št. 146/17, k.o. Zadrže, v izmeri
744 m2, po izklicni ceni 21.576,00 €, ki ne
vključuje 20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost komunalnega opremljanja parcel, in sicer
– dovozna cesta v grobi asfaltni pre
vleki,
– elektro priključek,
– vodovodni priključek in
– možnost priključitve na javno kanalizacijo.
Občina se zavezuje, da bo komunalno
opremljenost, v prej navedenem obsegu,
zagotovila najkasneje do 30. 4. 2008.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno
dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Nepremičnine so bremen proste, prodajo
se po sistemu videno kupljeno.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača
na podračun Občine Šmarje pri Jelšah
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v
prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v
kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
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5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 15. 10. 2007 v mali sejni sobi
Občine Šmarje pri Jelšah (tretje nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se
bodo morali eno uro pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te
objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba, s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani
Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 254/2007
Ob-26237/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, z dne 16. 2. 2007) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.
129/06), Sklepa Občinskega sveta Občine
Ig dne 28. 3. 2007 in Sklepa Komisije za

vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne
11. 9. 2007 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 618-sadovnjak-2779 m², k.o. Iška vas,
pri čemer je navedena parcela vpisana
pri vl. št. 681, k.o. Iška vas
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, email:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nepozidano in
komunalno neopremljeno zemljišče, parcela
št. 618, k.o. Iška vas, v izmeri 2779 m², k.o.
Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije št. 35011/2007 z dne 5. 4. 2007 je
predmetna parcela št. 618, k.o. Iška vas, v
območju urejanja VS 15/1, namenjena za
gradnjo družinskih hiš – vaškega jedra, za
katero je potrebno pridobiti kulturno varstvene smernice za posege v prostor. Lokacija
zemljišča je mnogokotne oblike, predvidena
za gradnjo individualnih hiš. Parcela leži v
ravnini, na lepi, odprti in sončni lokaciji, z
dobrim razgledom. Preko parcele je speljan
nizkonapetostni zračni vod elektrike. Do parcele je na njenem zahodnem delu pripeljana asfaltna cesta, z jugozahodne smeri pa
makadamska cesta. Sedanja raba parcele
je travnik.
3. Izklicna cena znaša 150,00 EUR/m²,
kar znese skupaj znesek 416.850,00 EUR
+ 20% DDV, v znesku 83.370,00 EUR, skupaj tako 500.220,00 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 24. 10. 2007 v prostorih
Občine Ig, ob 16.20.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 416.850,00 EUR, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 1.000,00
EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 41.685,00 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1488-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 618, k.o. Iška vas, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
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dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 17. 10. 2007, ob 13. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 254/2007
Ob-26238/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, z dne 16. 2. 2007) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.
129/06), sklepa Občinskega sveta Občine
Ig z dne 28. 3. 2007 in sklepa Komisije za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne
11. 9. 2007 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1488/1-pašnik-1640 m², k.o. Golo
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, email:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: stavbno zem
ljišče, parcela št. 1488/1, v izmeri 1640 m²,
k.o. Golo. Po obvestilu iz lokacijske dokumentacije z dne 15. 6. 2006 je lokacija zemljišča s parcelno št. 1488/1, k.o. Golo, v
območju poselitve VS 17/5, z namensko
rabo za stanovanja in spremljajoče objekte,
zato se nepremičnina uvršča kot stavbno
nepozidano zemljišče, komunalno neopremljeno. Zemljišče je locirano med lokalno
cesto Ig-Kurešček-Zapotok in med vaško
potjo. Oblika parcele je trikotna, parcela je
rahlo v nagibu in delno poraščena z drevesi.
3. Izklicna cena znaša 75,00 EUR/m²,
kar znese skupaj znesek 123.000,00 EUR
+ 20% DDV v znesku 24.600,00 EUR, skupaj tako 147.600,00 EUR.
4. Javna dražba navedene nepremičnine
se bo vršila dne 24. 10. 2007 v prostorih
Občine Ig, ob 16. uri.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v
višini 123.000,00 EUR, v katero še ni vštet
20% DDV, za znesek najmanj 500,00 EUR.
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6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade prodajalcu.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 12.300,00 EUR na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320,
sklic 00 7221-1488-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1488/1, k.o. Golo, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnine se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 17. 10. 2007, ob 13. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
Št. 711-0011/2006-06
Ob-26333/07
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
18/06, 19/06 – popr.), sklepa občinskega
sveta št. 36003-002/2002-11 z dne 21. 12.
2006 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) Občina Prevalje objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/824-61-10, faks
02/824-61-24.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje
Nepremičnina na podlagi zemljiško
knjižnega izpiska predstavlja parc. št. 424
njiva v izmeri 145 m² in parc. št. 14/1.S dvorišče v izmeri 806 m², stanovanjska stavba
v izmeri 133 m² in gospodarsko poslopje v
izmeri 85 m², vse pripisano pri ZKV št. 25
k.o. Lokovica. Stanovanjska stavba na podlagi cenitvenega poročila predstavlja pritličje
v 81,33 m² ter nadstropje v 107,87 m², kar v
skupni izmeri znaša 189,20 m². Vsakokratno
lastništvo predmetne nepremičnine ne upravičuje pravice do prejemanja rente oziroma kakršnekoli odškodnine zaradi bližnjega
odlagališča in se v tem smislu vsakokratni
lastnik predmetne nepremičnine tudi odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom.
Nepremičnina je opremljena z napravami
individualne komunalne rabe – javni vodovod, dovod elektrike, fekalna kanalizacija
speljana v greznico, okolica ni urejena, dostop z lokalne ceste.
Izklicna cena je 42.255,82 EUR.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po
zaključku dražbe. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa, pobudnik pa
zadrži njegovo varščino.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne
kupnine. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v
določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v prostorih Občine Prevalje, sejna
soba/II. nadstropje, dne 18. 10. 2007, ob
9. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini
10% izklicne cene za nepremičnino (navesti
naslov objekta), ki jo bodo dražili, na TRR
Občine Prevalje št. 01375-0100010242, z
navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo
nepremičnine«. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v
roku 10 dni od dneva dražbe.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih ter notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter davčno številko. Pred pričetkom
javne dražbe se morajo vsi dražitelji izkazati
z originalnim potrdilom o plačilu kavcije in
predložiti celotno številko računa za primer
vračila kavcije.

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnine so naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg tega je kupec dolžan poravnati stroške
notarske overitve pogodbe, stroške cenitve
in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
10. Informacije: vse dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 02/824-61-14, ogled nepremičnin
pa je mogoč po predhodni telefonski najavi
na isti številki.
11. Ustavitev postopka: komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
Občina Prevalje
Št. 431-12/2007
Ob-26457/07
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine
Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 35. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 7. 9. 2006 ter v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska
c. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
– prodaja gradbenih parcel, namenjenih
za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, in sicer:
A – oznaka parcele s številko 6 v izmeri
820,84 m2 po ceni 120,00 €/m2,
B – oznaka parcele s številko 62 v izmeri
941,38 m2 po ceni 130,00 €/m2,
C – oznaka parcele s številko 36 v izmeri
1184,91 m2 po ceni 115,00 €/m2.
Gradbene parcele se nahajajo v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem
lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO,
št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša:
pod A – po ceni 120,00 €/m2,
pod B – po ceni 130,00 €7m2,
pod C – po ceni 115,00 €/m2.
Najnižji znesek višanja 500 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00
pod a) 3301-1,
pod b) 3301-2,
pod c) 3301-3.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
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Javna dražba bo dne 18. oktobra 2007
v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. 19, in sicer:
pod a) ob 10.30,
pod b) ob 10.45,
pod c) ob 11. uri.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic: 00
pod a) 3301-1,
pod b) 3301-2,
pod c) 3301-3.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
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vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03).
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec, tel. 04/537-23-41, v delovnih
dneh od 1. 10. 2007 do 17. 10. 2007, od 10.
do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-0107/2007
Ob-25978/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3), objavlja Občina Sevnica, Glavi trg
19a, Sevnica javni natečaj za prosti delovni
mesti v občinski upravi:
svetovalec za gospodarske dejavnosti ali pripravnika – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v oddelku za gospodarstvo
Občinske uprave Občine Sevnica.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III ali brez naziva
kot pripravnik.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za določen čas, čas nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu
oziroma minimalno za čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Delovne naloge:
1. priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja gospodarskih dejavnosti,
2. spremljanje izvajanja in uresničevanja
programov s področja gospodarskih dejavnosti,
3. reševanje problematike naravnih in
drugih nesreč s področja gospodarstva in
kmetijstva,
4. sodelovanje z ZKŠTM v zvezi izvajanja programov s področja turističnih dejavnosti,
5. sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju gospodarskih dejavnosti,
6. spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev s področja
gospodarstva (kmetijstvo, malo gospodarstvo),
7. pripravljanje strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijave na
razpise in natečaje za gospodarski razvoj,
8. sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s področja gospodarskih dejavnosti (malih in
velikih vrednosti).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
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.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V primeru, da bo izbrani kandidat pripravnik, delovne izkušnje in opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) niso
zahtevane.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati na prijavo za prosto delovno
mesto:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
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 Občini Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica pridobitev podatkov iz 3.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec gospodarske dejavnosti« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.sevnica@siol.net, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Šintler, vodja splošne službe.
Občina Sevnica
Št. 161-1/91
Ob-25981/07
Svet Centra za socialno delo Črnomelj
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter 12. člena
Statuta Centra za socialno delo Črnomelj in
sklepa 29. seje sveta zavoda z dne 18. 9.
2007, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Črnomelj.
Za direktorja/direktorico centra je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje,
določene v 56., 57. in 58. členu Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo), in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva ter opravljen
strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s
Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet centra za socialno delo Črnomelj,
Ulica 21. oktobra 9, Črnomelj, z oznako »Ne
odpiraj – razpis za direktorja/ direktorico«, v
roku 8 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Center za socialno delo Črnomelj
Št. 014-0033/2007
Ob-25983/07
Komisija Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na podlagi 8. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota in 9. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/07)
objavlja javni razpis za delovni mesti
direktorjev (M/Ž)
1. javnega zavoda Galerija Murska Sobota;
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2. javnega zavoda Pokrajinski muzej
Murska Sobota.
1. Za direktorja javnega zavoda Galerija
je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju dejavnosti kulture,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno obvlada slovenski in vsaj en
svetovni jezik,
– pozna dejavnost s področja galerijske
dejavnosti.
Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi
na razpis priložiti program razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
2. Za direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo, prednostno družboslovne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju dejavnosti kulture,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno obvlada slovenski in vsaj en
svetovni jezik,
– pozna dejavnost s področja muzejske
dejavnosti.
Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi
na razpis priložiti program razvoja zavoda
za mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– program razvoja zavoda za obdobje
petih let;
– dokazilo o izobrazbi – overjeno kopijo
diplome;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o znanju tujega jezika, ki se
izkazuje s certifikatom oziroma dokazilom
o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju
oziroma dokazilom, da se je šolal v tujem
jeziku;
– življenjepis z opisom dosedanje poklicne kariere;
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Direktorje javnih zavodov imenuje Mestni
svet Mestne občine Murska Sobota, ob soglasju Občinskega sveta soustanoviteljice
Občine Moravske Toplice, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju svetov
zavodov.
Mandat direktorjev traja pet let, po izteku
te dobe so lahko ponovno imenovani.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene
za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni po objavi na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Komisija za kadrovska vprašanja, volitve
in imenovanja, s pripisom »razpis za direktorja Javnega zavoda Galerija Murska Sobota«
oziroma »razpis za direktorja Javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po imenovanju.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Murska Sobota
Su 010603/2007-4
Ob-26056/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.

56/02 s spremembami in dopolnitvami),
Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ul. 22,
3000 Celje, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– poznavanje dela z računalnikom;
– znanje tujega svetovnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sod
nik;
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve;
– priprava obrazložitve odločitve;
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature;
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik;
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika;
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv;
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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 Okrajnemu sodišču
v Celju pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrožnem sodišče v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji pravosodni svetovalec, številka:
»Su 010603/2007-4« na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 Celje, in sicer v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
urad.ozce@sodisce.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Okrožnega sodišče v Celju, http://www.
sodisce.si/okroce/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Eva Lubej, tel.
03/427-53-03.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 21/2007
Ob-26057/07
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Kotnikova 34, Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
1. Za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev,
če ta še ni izbrisana.
Poleg zgoraj navedenih pogojev bodo
pri izbiri imeli prednost kandidati, ki bodo
izpolnjevali še navedene pogoje:
– izkušnje na vodilnem delovnem mestu
in izkazani dobri rezultati dela,
– izkušnje pri delu na področju javnih
skladov,
– izkušnje na področju razvoja kadrov in
štipendiranja,
– izkušnje pri pridobivanju in vodenju
evropskih projektov,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– komunikativnost.
2. Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– življenjepis;
– vizijo in okvirni razvojni načrt sklada;
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– izjavo kandidata o doseženi stopnji izobrazbe;
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več
kot treh mesecev, ki še ni izbrisana;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradnih evidenc, sicer mora dokazila dostaviti sam.
3. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja« na naslov: Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, in sicer
v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS in v dnevnem časopisu, pri čemer
rok za prijavo začne teči z dnem zadnje
objave.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Razpis za direktorja«); veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
4. Prepozne in formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
5. Direktor bo imenovan za dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim
kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje
v 60 dneh od imenovanja direktorja.
6. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko kandidati dobijo na tel.
01/434-10-80 (kontaktna oseba Sabina Črnila).
7. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 415/07
Ob-26217/07
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US:
U-I-104/92, 8/1996) in tretjega odstavka 8.
člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list
RS, št. 67/03) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu;
– poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah
izdelave filma;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– višja raven znanja najmanj enega svetovnega jezika.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje certifikat o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v
kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja javnega zavoda v
prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. ustrezne delovne izkušnje na vodilnem delovnem mestu,
2. poznavanja filmskega področja,
3. organizacijske in vodstvene sposobnosti
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo o znanju določenega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega
zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s svetom javnega zavoda Filmski studio
Viba film Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Filmski studio Viba film Ljubljana« v osmih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije daje Berčon,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, tel.
01/369-59-33.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-26236/07
Na podlagi 1. seje Sveta Osnovne šole
dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 43.,
53., 107a 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. Predvideni
začetek dela bo dne 1. 1. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo 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 dr. Franceta Prešerna, Šolska
ulica 2, 1310 Ribnica, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole dr. Franceta
Prešerna, Ribnica
Ob-26245/07
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– UPB3), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarja Antona Rojca razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Antonu Rojcu v Celju.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški državni
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-225/2007-31111
Ob-26335/07
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 Slovenskih Konjicah.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
Su 181/07-2
Ob-26458/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik v glavni pisarni Ustavnega
sodišča.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka strokovna izobrazba upravne,
pravne ali druge družboslovne smeri,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
II. Naloge delovnega mesta:
– vodenje vpisnikov, statističnih evidenc
in evidence sej,
– delo z bazami podatkov in pomoč pri
pripravi statističnih in drugih analiz za spremljanje dela Ustavnega sodišča,
– sprejemanje, odprava, vpisovanje in
urejanje pošte,
– izvajanje nalog pisarniškega poslovanja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, ki jih po določbah akta, ki ureja pisarniško poslovanje, izvršuje glavna pisarna,
– arhiviranje gradiv,
– sprejemanje udeležencev v postopku
in posredovanje informacij o tem, pod katerimi pogoji je mogoče sprožiti postopek pred
Ustavnim sodiščem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje glavne pisarne ali
generalnega sekretarja.
III. Pripravnik se bo usposabljal za pripravo državnega izpita iz javne uprave za čas
trajanja pripravniške dobe, in sicer 10 mesecev s polnim delovnim časom. Pravice in
dolžnosti bodo določene glede na uradniški
naziv namestnik vodje glavne pisarne.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,

– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k
dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi
javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni natečaj
– pripravnik«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku,
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za čas trajanja pripravniške dobe,
ki znaša 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče
Republike Slovenije
Št. 0/1185
Ob-26483/07
Na podlagi 24., 25., 26. in 27. člena Statuta Zdravstvenega doma Trbovlje in sklepa
s seje sveta z dne 13. 9. 2007, svet zavoda
Zdravstvenega doma Trbovlje razpisuje
direktorja zdravstvenega doma Trbovlje za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj, od tega
tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da obvlada enega od svetovnih je
zikov,
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– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let.
Kandidati naj svoje prijave opremijo z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici
z oznako »za razpis« in jih pošljejo na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 110-274/2007-31111
Ob-26490/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
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. 110-273/2007-31111
Ob-26491/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
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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 pra-
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vosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-268/2007-31111
Ob-26492/07
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):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
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 nasled
nje 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
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Druge objave
Št. 007-176/2007/11
Ob-26594/07
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 71/07) in na
podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02, zadnja sprememba št. 71/07) Ministrstvo za pravosodje
objavlja imenovanja sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev ter tolmačev z dne 14. 9.
2007, kot sledi:
Sodni izvedenci in sodni cenilci
Strokovno področje: medicina
1. Drago Brilej, dr. med., sodni izvedenec
za področje medicine-splošne kirurgije.
2. Prof. dr. Marko Lavrič, dr. med., sodni
izvedenec za področje medicine-ginekologije in porodništva.
3. Prim. mag. Bogdan Fludernik, dr.
med., sodni izvedenec za področje medicine-splošne kirurgije.
4. Doc. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med.,
sodna izvedenka za področje medicine-nevrologije.
5. Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.,
sodni izvedenec za področje medicine-fizikalne medicine in rehabilitacije.
Strokovno področje: žičniške naprave
1. Izr. prof. dr. Drago Sever, sodni izvedenec za področje žičniške naprave – žičniške naprave in smučišča.
Strokovno področje: stroji, oprema in
premičnine
1. mag. Metod Ličen sodni izvedenec za
področje stroji, oprema in premičnine – metalurgija.
2. Milorad Žunjanin, univ. dipl. inž. str.,
sodni izvedenec za področje stroji, oprema
in premičnine – strojne inštalacije.
3. mag. Tomaž Svetina, sodni izvedenec
in sodni cenilec za področje strojev, opreme
in premičnine – stroji in naprave.
4. Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str., sodni izvedenec in sodni cenilec za področje
strojev, opreme in premičnine – inštalacijska
oprema in naprave.
5. Metod Radelj, univ. dipl. inž. stroj, sodni cenilec za področje strojev, opreme in
premičnine – vozila in gradbena mehanizacija.
Strokovno področje: računalništvo in informatika
1. mag. Boštjan Kežmah, sodni izvedenec in sodni cenilec za področje računalništva in informatike – informatike in programske opreme.
2. Marko Malovrh, sodni izvedenec za
področje računalništva in informatike – informatike in varnosti informacij.
Strokovno področje: lesarstvo
1. Boštjan Napotnik, univ. dipl. inž. les.,
sodni izvedenec za področje lesarstva – notranje lesne opreme in stavbnega pohištva
in sodni cenilec za področje lesarstva – lesno obdelovalnih strojev.
Strokovno področje: tekstil
1. Tanja Jakopič Rojec, univ. dipl. inž.
teks. tehn., sodna izvedenka za področje
tekstila – tekstila splošno.
Strokovno področje: grafična stroka
1. mag. Sašo Urukalo, sodni izvedenec
za področje grafične stroke – vizualno in
industrijsko oblikovanje in oglaševanje.

2. Vesna Brekalo, univ. dipl. obl., sodna
izvedenka za področje grafične stroke – vizualno in industrijsko oblikovanje in oglaševanje.
Sodni tolmač
1. Miloje Đukanović, univ. dipl. prav., sodni tolmač za srbski jezik.
2. Svetlana Babič, univ. dipl. prav., sodna
tolmačka za srbski jezik.
3. Peter Čanji, prof. ang. in sociologije,
sodni tolmač za slovaški jezik.
4. dr. Martin Berishaj, sodni tolmač za
albanski jezik.
5. Vera Haliti, sodna tolmačka za albanski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-26340/07
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 (Uradni list
RS, št. 14/07) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Ker v prvem postopku javnega zbiranja
ponudb, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
83/07, dne 14. 9. 2007, Ob-24745/07 Davčna uprava RS (kot prodajalec) ni prejela
nobene ponudbe, razpisuje v skladu z 32.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ponovno zbiranje ponudb za odkup rabljenih vozil. Izklicna cena
se lahko v tem zbiranju ponudb, glede na
ocenjeno vrednost, zniža za največ 25%.
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. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prejete najkasneje do 8. 10. 2007, do 9.
ure, na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska
cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna
DURS.
3. Javno odpiranje ponudb bo 8. 10.
2007, ob 10.30, na naslovu naročnika.
4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena za odkup vseh
vozil.
5. Pogoji javne ponudbe: ponudnik mora
odkupiti vsa vozila. Najnižja odkupna cena
vozil je najmanj 75% vrednosti, ocenjene v
Cenilnem poročilu (19.650,00 EUR).
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/. Po-

datki o vozilih so razvidni iz Cenilnega poročila, ki je priloga razpisne dokumentacije.
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
Št. 466-74/2003
Ob-26602/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 102 z dne 15. 11.
2005), objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 2654/1, travnik v izmeri 504 m²,
k.o. Slovenska Bistrica po metodi javne
ponudbe
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
2654/1, travnik v izmeri 504 m2, vpisano v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici pri vl. št. 2348, k.o. Slovenska
Bistrica, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 2654/1, travnik v izmeri 504 m2,
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Slovenski Bistrici pri vl. št. 2348, k.o. Slovenska Bistrica, ki je predmet javne prodaje,
znaša 9.300,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
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– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Slovenska Bistrica, zato bo
v postopku javne ponudbe najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujeno v odkup Občini Slovenska Bistrica. Če Občina Slovenska Bistrica
na predmetnem zemljišču ne bo uveljavljala
predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z
najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na
Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in
Bojana Borič, tel. 01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 23. 10. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole
– Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba
21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 23. 10. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-74/2003 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
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nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10. 2007, ob 14.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna
komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije RS za
ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Direkcija RS za ceste
Ob-26244/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
1. 10. 2007 prične s poslovanjem notar
mag. Dominik Grešovnik v Ravnah na Koroškem, Prežihova ulica 2.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 466-23/2003
Ob-25989/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa
Sveta Občine Ajdovščina, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je prodaja nepremičnine v k.o. Ajdovščina:
Poslovni prostori nekdanje Lekarne v Ajdovščini, ki se nahajajo v večetažnem objektu, identifikacijska številka stavbe 2392-77,
stoječe na parc. št. 448/3 in delno na parc.
št. 448/1, obe k.o. Ajdovščina, na naslovu
Ajdovščina, Cesta 5. maja 1, v skupni izmeri
192,94 m2, vpisani v vložni številki 1907/8,
k.o. Ajdovščina. Površina poslovnih prostorov v pritličju (v elaboratu etažne lastnine
označeni z 11) znaša 132,90 m2, površina pomožnih prostorov v kleti (v elaboratu
etažne lastnine označeni s št. 7) pa znaša
66,85 m2.
Poslovnima prostoroma št. 11 in 7 pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih
delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker

pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
Objekt se nahaja v centralnem predelu mesta Ajdovščina, neposredno ob glavni
cesti Nova Gorica-Vipava. V bližini so javna
parkirišča, izvedeni so tudi vsi priključki na
javno vodovodno, kanalizacijsko, električno
in telefonsko komunalno omrežje. Za ogrevanje prostorov je samostojna lastna kotlarna na tekoče gorivo v kleti.
Glavni prostori se nahajajo v pritličju
objekta, do katerih je dostop urejen s Ceste
5. maja 1, pomožni prostori pa so v kleti s
stopniščno povezavo neposredno iz prostorov pritličja, razen shrambe in kotlovnice,
do katerih je dostop urejen tudi z Goriške
ceste 26.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za nepremičnino navedeno v prvi točki te ponudbe
znaša 140.043,40 EUR. Uspeli ponudnik bo
tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – bivša
Lekarna«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 16. oktobra do
10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
Postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško
knjigo je v teku.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
15.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
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f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 10. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v
četrtek 10. 10. 2007, od 8.30 do 9.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-26215/07
Občina Gorenja vas – Poljane na podlagi
pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin na Občino Gorenja vas – Poljane za območje gospodarske cone Todraž objavlja
javno zbiranje ponudb
za izbor investitorjev za gospodarsko
cono Todraž
1. Predmet razpisa:
– Pridobitev stavbne pravice za gradnjo
po 56. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02) na komunalno opremljenih
zemljiščih, in sicer na nepremičninah parc.
št. 835/1 in 843/4, k.o. Dolenja Dobrava.
– Zemljišči se nahajata na ureditvenem
območju Gospodarske cone Todraž, ki je
namenjena za gradnjo novega podjetniškega središča proizvodno-predelovalnih
in storitvenih dejavnosti. Nepremičnine so
bremen proste, zemljiškoknjižno stanje parcel je urejeno.
2. Posebna določila:
– Investitor ob podpisu pogodbe o stavbni pravici pridobi pravico za gradnjo, in sicer
za čas 50 let od sklenitve pogodbe. Nadomestilo za preneseno stavbno pravico znaša 2 EUR/m²/leto (brez DDV).
– Ob izpolnjevanju razpisnih pogojev se
investitor lahko odloči za nakup zemljišča. V
primeru nakupa posameznega komunalno
opremljenega zemljišča je cena 30 EUR/m²
(brez DDV).
– V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ima Občina Gorenja vas-Poljane pravico enostransko prekiniti pogodbo
o stavbni pravici brez obveznosti do investitorja.
– Pred podpisom pogodbe o stavbni pravici mora investitor predložiti dokazilo o plačilu enoletnega nadomestila za preneseno
stavbno pravico.
3. Pogoji za prijavo na razpis:
– odprtje najmanj 5 delovnih mest posameznega podjetja na območju GC Todraž
po realizaciji investicije,
– prijavo na javni razpis lahko podajo
pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tujine,

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiranega transakcijskega računa.
4. Merila za izbor ponudnikov:
– Kazalci investicijskega programa: višina investicije, sedež podjetja, število delovnih mest po realizaciji investicije, dodana
vrednost na zaposlenega, uporaba standardov ISO 9000, ISO 14000 …
– Komisija, ki jo je s sklepom imenoval
župan Občine Gorenja vas – Poljane, bo
prispele ponudbe ocenila po zgoraj navedenih kriterijih in tako izbrala najugodnejše
ponudnike. Prednost pri izbiri investitorjev
imajo kandidati z višjim številom točk.
– Prednost pri ocenjevanju bodo imeli
ponudniki, ki imajo (bodo imeli) sedež podjetja oziroma podružnice na lokaciji GC Todraž oziroma na območju Občine Gorenja
vas – Poljane, razen v primeru izjemno ugodnih ekonomskih kazalcev po investicijskem
programu ponudnika, in nosilci moteče dejavnosti v strnjenem naselju na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
5. Pogoji ob izvajanju investicije:
– Izbran investitor mora praviloma po
dinamiki investicijskega programa, vendar
najkasneje v 18 mesecih po podpisu pogodbe o stavbni pravici pridobiti enotno gradbeno dovoljenje in najkasneje v 36 mesecih po
pridobitvi enotnega gradbenega dovoljenja
realizirati predložen investicijski program.
– Izbran investitor mora nove zaposlitve najprej poiskati iz potenciala presežnih
delavcev RŽV, kolikor ti ustrezajo njegovim
kvalifikacijskim in zdravstvenim zahtevam.
– Občina Gorenja vas – Poljane si pridržuje pravico razporeditve posameznih investitorjev znotraj GC Todraž kakor tudi pravico, da za posamezno nepremičnino brez
dodatnih obrazložitev ne izbere nobenega
ponudnika.
6. Ureditev komunalne infrastrukture:
– Do vseh parcel v GC Todraž bodo skladno s projektom komunalne opreme izdelani
naslednji priključki:
– vodovodni priključek,
– priključek na javno kanalizacijo s
ČN,
– cestni priključek v asfaltni izvedbi,
– priključek na nizkonapetostno elektro omrežje,
– priključek na omrežje zvez,
– priključek na toplovod.
– Izbrani investitorji bodo oproščeni plačila priključnine v višini 50% za priklop na
javno kanalizacijo in vodovod skladno s
Pravilnikom o merilih in kriterijih za izračun
takse v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur. l.
RS, št. 58/00 in 104/06).
7. Primerjalne prednosti za gradnjo na
območju GC Todraž:
– Bodoči investitorji ne bodo obremenjeni s plačilom komunalnega prispevka.
– Investitorji bodo oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za obdobje 5 let od podpisa pogodbe o
stavbni pravici.
– Zagotovljen zakup potrebne elektro
moči za investitorje.
– Koriščenje skupne kotlovnice na območju GC Todraž.
– Subvencija v višini 4,5 mio SIT na delavca v primeru prezaposlitve iz potenciala
presežnih delavcev RŽV.
– Subvencije Občine Gorenja vas – Poljane za odpiranje novih delovnih mest in
za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s
pravilnikom.
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– Možnost gradnje poslovnih prostorov
brez predhodnega stroška za nakup zemljišč.
– Ugodni podjetniški krediti iz medobčinske kreditne sheme in druge subvencije
iz programa pospeševanja podjetništva na
območju Občine Gorenja vas – Poljane.
– Stroške parcelacije krije Občina Gorenja vas – Poljane.
8. Razpisna dokumentacija in oblika ponudbe:
– Ponudba mora vsebovati izpolnjene
obrazce razpisne dokumentacije, vključno
z investicijskim programom v obliki tipiziranega poslovnega načrta (TPN) in drugimi,
v razpisni dokumentaciji zahtevanimi prilogami.
– Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki lahko dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane v času
uradnih ur ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije v višini 41,73 €
na EZR Občine Gorenja vas – Poljane št.
01227-0100007212 pri UJP Kranj, sklic na
št. 047-707.
– Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. 04/518-31-14, Nataša Kopač, oziroma
04/518-31-24, Barbara Bogataj, možen pa
je tudi ogled lokacije GC Todraž po predhodni najavi.
– Ponudba mora biti oddana v dveh enakih izvodih, in sicer z navedbo »original« in
»kopija št. 1« na posameznem izvodu. V izvodu z navedbo »original« morajo biti poleg
ostalih vloženi vsi zahtevani dokumenti, pri
katerih se zahteva, da morajo biti originalno
žigosani in podpisani s strani odgovornih
oseb. Oba izvoda morata biti predložena
v pisni obliki v eni zapečateni ovojnici z
navedbo »Ne odpiraj – Ponudba za izbor
investitorjev v gospodarski coni Todraž« in
s polnim naslovom ponudnika na sprednji
ali zadnji strani ovojnice. Ponudbe v skladu s temi navodili morajo biti dostavljene
na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vse
nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja
ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
9. Razpisni roki:
– Rok za predložitev ponudb je 23. 10.
2007, do 12. ure.
– Javno odpiranje ponudb je na dan roka
za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, ob 12.30.
Občina Gorenja vas – Poljane
Št. 478-36/2007
Ob-26240/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Ur. glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
št. 41/05 in št. 92/05) in določil Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in št. 77/03) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Ajdovščina, z dne
13. 9. 2007, objavlja
javno ponudbo
za prodajo 2 zasedenih stanovanj
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje sta dve stanovanji v
Ajdovščini, ki sta oddani v najem z najemno
pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
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Zap. št. 1): stanovanje z identifikacijsko
številko 2392-960-8, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 632/14,
k.o. Ajdovščina, na naslovu Ajdovščina, Ob
Hublju 3. Stanovanje po zapisniku o točkovanju meri 57,68 m², po elaboratu za etažno
lastnino pa 61,15 m². Etažna lastnina še ni
vpisana v zemljiški knjigi. Stanovanju pripada idealni solastniški delež na skupnih delih
stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba
o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena.
Stanovanje se nahaja v neposredni bližini centra mesta Ajdovščina, na levem bregu
reke Hubelj.
Zap. št. 2): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-1608-13 in klet (nestanovanjski del) z identifikacijsko številko
2392-1608-60, ki se nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelni številki
1275/34 in 1275/35, obe k.o. Ajdovščina, na
naslovu Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina.
Stanovanje in klet se prodajata skupaj. Stanovanje se nahaja v 1. nadstropju in po elaboratu za etažno lastnino meri 79,36m², klet
(nestanovanjski del) se nahaja v kleti in po
elaboratu za etažno lastnino meri 3,60m².
Po zapisniku o točkovanju merita stanovanje in klet skupaj 81,16 m². Stanovanju in
kleti pripadajo idealni solastniški deleži na
skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni,
ker pogodba o medsebojnih razmerjih med
etažnimi lastniki še ni sklenjena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje, navedeno v prvi točki pod zap. št.
1, znaša 69.200,00 EUR, za stanovanje,
navedeno v prvi točki pod zap. št. 2, pa
105.100,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stanovanj«. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka
16. oktobra, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije, in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
7.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila za stanovanje
pod zap. št. 1;
– potrdilo o vplačani varščini v višini
11.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
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Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila za stanovanje
pod zap. št. 2;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina
v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija, na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 10. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 478-157/2007
Ob-26241/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo
št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, št. 41/05 in
št. 92/05), 78. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in št.
77/03), ter sklepa Občinskega sveta Občine
Ajdovščina z dne 13. 9. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Namen, predmet zbiranja ponudb in
opis nepremičnine
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča v Poslovni coni
Pod letališčem v Ajdovščini, in sicer parc. št.
1070/10, v izmeri 1194 m2, vl. št. 2054, k.o.
Vipavski Križ in parc. št. 1070/11, v izmeri
1684 m2, vl. št. 2178, k.o. Vipavski Križ. Nepremičnini se prodajata skupaj.
Parceli se nahajata na jugozahodnem
delu Poslovne cone Pod letališčem, ki je lo-
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cirana na zahodni strani mesta Ajdovščina,
med regionalno cesto R2/444 in železnico,
na nasprotni strani športnega letališča. Nepremičnini tvorita na terenu že formirano
gradbeno parcelo, namenjeno poslovni dejavnosti.
Komunalna opremljenost: v območju je
električno, vodovodno, kanalizacijsko in telefonsko omrežje ter cesta v makadamski
izvedbi.
Komunalni prispevek je investitor dolžan
plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
3. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe:
Prispele ponudbe se bodo vrednotile po
naslednjih kriterijih:
A) Ponudbena cena – največ 70 točk
Najmanjša ponudbena cena za obe zemljišči znaša 201.460,00 EUR.
Najvišja ponudbena cena se oceni s 70
točkami. Število točk se izračuna po naslednji formuli:

Cena (št. točk)

=

Ponujena cena brez DDV (v eur)
X 70
Najvišja ponujena cena brez DDV (v eur)

Po tej formuli dobi najvišja cena 70 točk,
ostale pa ustrezno manjše število točk.
Uspeli ponudnik je dolžan poleg kupnine,
ki zajema vrednost zemljišča, plačati tudi
davek na dodano vrednost v višini 20% od
ponujene cene.
B) Predvideno število in struktura zaposlenih, ki jih bo omogočala investicija na
nepremičninah, ki so predmet prodaje – največ 10 točk
Ponudnik mora k ponudbi dostaviti enostaven kadrovski načrt za obdobje 2008
– 2013, iz katerega bo razvidno število zaposlenih po posameznih letih, ločeno po
izobrazbeni strukturi.
Število točk se izračuna po naslednji formuli
Predvideno število in struktura
zaposlenih (št. točk)

=

Seštevek točk ocenjevane ponudbe
Seštevek točk najvišje ocenjene ponudbe

X 10

Število točk se dobi tako, da se sešteje
produkte: število zaposlenih v določenem
letu, pomnoženo s faktorjem, ki velja za posamezno stopnjo izobrazbe.
Stopnja izobrazbe
I. – osnovnošolska izobrazba
II. – osnovnošolska izobrazba z dveletnimi poklicnimi tečaji
III. – dveletna ali poklicna izobrazba
IV. – triletna poklicna ali strokovna izobrazba
V. – štiri ali petletna srednja izobrazba
VI. – dve ali triletna visoka izobrazba
VII. – štiri ali večletna visokošolska, univerzitetna in podiplomska izobrazba
VIII. – doktor znanosti

Faktor
1
2
3
4
5
6
7
8

Primer izračuna števila točka;
Stopnja izobrazbe
Osnovnošolska izobrazba (I)
Srednja izobrazba (V)
2*1 + 2*5 + 5*1 + 2*5 + 5*1 + 2*5 = 42 točk

2008
2
2

2009
5
2

2010
5
2
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C) Dejavnost – največ 10 točk
Ponudniki, ki v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07), opravljajo glavno dejavnost na področjih oziroma oddelkih s šiframi št. 20, 21, 26,
27, 28, 62, 63, 72 se točkuje z 10 točkami.
Ponudniki, ki glavne dejavnosti ne opravljajo na področjih oziroma oddelkih navedenih v prejšnjem odstavku, se točkujejo z
0 točkami.
D) Čas pričetka opravljanja dejavnosti
– največ 10 točk
Ponudnik, ki zagotavlja pričetek opravljanja dejavnosti na nepremičninah, ki so predmet tega zbiranja ponudb,
– do konca leta 2008 se točkuje z 10 točkami,
– do konca leta 2009 se točkuje s 5 točkami ter
– v letu 2010 ali kasneje se točkuje z 0
točkami.
4. Drugi pogoji
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za
obrambo, ker se zemljišči nahajata v k.o., ki
je navedena v Uredbi.
c) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
d) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
e) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 10. 2007.
f) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejetem obvestilu, da je najugodnejši ponudnik in plačati celotno kupnino za zemljišča,
vključno z davkom na dodano vrednost v
roku 15 dni od izstavitve računa.
g) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati varščino v višini
21.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
h) Zagotovila, ki jih bodo ponudniki navajali pod točko 3 (B, C, D), in plačilo kupnine
so bistvena sestavina pogodbe.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
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– kadrovski načrt;
– izjavo o pričetku opravljanja dejavnosti;
– dokument, iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni: izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega
registra Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina
v primeru neuspele ponudbe:
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje
državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti
na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stavbnega zemljišča
v PC Pod letališčem Ajdovščina. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka
16. 10. 2007, do 10. ure. Javno odpiranje
prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega
dne ob 10.45, v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
7. Informacije: ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem,
in sicer v četrtek 27. 9. 2007, od 10. do 11.
ure. Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič, na tel.
05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič in na tel. 05/365-91-26 kontaktna oseba Janez Furlan.
Občina Ajdovščina
Št. 478-25/2007-2
Ob-26342/07
Na podlagi Zakona stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07) ter 89. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06) Občina
Semič v skladu s posamičnim programom
ravnanja z nepremičnim premoženjem, št.
478-25/2007-1, ki ga je sprejel župan Občine
Semič, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
na ulici Pot k Lebici v Semiču
1. Namen poziva, navedba prodajalca
Namen poziva za javno zbiranje ponudb
je prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč na
ulici Pot k Lebici v Semiču:
1. parc. št. 300/5 – njiva v izmeri 324 m²,
295/3 – travnik v izmeri 614 m², k.o. Semič,
parcela v skupni izmeri 938 m²,
2. parc. št. 300/4 – njiva v izmeri 303 m²,
295/5 – travnik v izmeri 507 m², 297/4 – njiva
v izmeri 30 m², k.o. Semič, parcela v skupni
izmeri 840 m².
Prodajalec navedene parcele je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo
Prodaja se vrši na podlagi 21. člena Zakona stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (ZSPDPO, Ur. l. RS, št. 14/07) in 43.
– 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07)
ter 89. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS,
št. 107/06 in popr. 112/06).
3. Opis predmeta prodaje
Prodajajo se nezazidana stavbna zemljišča na ulici Pot k Lebici v Semiču:
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1. parc. št. 300/5 – njiva v izmeri 324 m²,
295/3 – travnik v izmeri 614 m², k.o. Semič,
parcela v skupni izmeri 938 m²,
2. parc. št. 300/4 – njiva v izmeri 303 m²,
295/5 – travnik v izmeri 507 m², 297/4 – njiva
v izmeri 30 m², k.o. Semič, parcela v skupni
izmeri 840 m².
Parcele parc. št. 300/5, 295/3, k.o. Semič, predstavljajo eno zazidljivo parcelo in
se kot take prodajajo skupaj. Parcele parc.
št. 300/4, 295/5 in 297/4, k.o. Semič, predstavljajo drugo zazidljivo parcelo in se kot take
prodajajo skupaj.
Nepremičnine se prodajajo po ceni, ki
je določena na podlagi Sklepa o povprečni
gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča
in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine
Semič v letu 2007, z dne 9. 3. 2007. Vrednost nezazidanih stavbnih zemljišč je 6,43
EUR/m² in znaša za:
1. parc. št. 300/5 – njiva v izmeri 324 m²,
295/3 – travnik v izmeri 614 m², k.o. Semič
– parcela v skupni izmeri 938 m², 6.031,34
EUR,
2. parc. št. 300/4 – njiva v izmeri 303 m²,
295/5 – travnik v izmeri 507 m², 297/4 – njiva
v izmeri 30 m², k.o. Semič – parcela v skupni
izmeri 840 m², 5.401,20 EUR.
Na izklicno ceno se plača 20% DDV, ki ga
poravna kupec na podlagi izdanega računa.
Interesenti si lahko ogledajo navedene
nepremičnine na lokaciji sami.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobivali podrobnejše informacije o
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup
Zainteresirani kupci lahko pridobijo vse
informacije in pojasnila o nepremičninah za
oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od
8. do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali na tel.
07/356-53-60.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma izpis iz sodnega registra za pravne
osebe,
– EMŠO in davčno številko za fizične osebe oziroma matično in davčno številko za
pravne osebe, če se na javno zbiranje ponudb prijavlja mlada družina, priloži podatke
obeh staršev in otrok,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izklicne cene.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998,
sklic 00 72210001-47825-2007, najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– mlade družine,
– družine, ki rešujejo svoj stanovanjski
problem,
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe.
Občina Semič ima v Strategiji razvoja
Občine Semič do leta 2010 (sprejeto na 26.
redni seji Občinskega sveta Občine Semič,
dne 4. 12. 2001) opredeljeno kot cilj mladim
družinam omogočiti zidanje stanovanjskih
objektov pod ugodnejšimi pogoji. Po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj

v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06)
so mlade družine z najmanj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot
35 let, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh
staršev in otrok, ampak vse druge družinske
oblike.
Rok za vlaganje prijav je vključno 8. 10.
2007, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati
v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti
vidna oznaka »ne odpiraj – prijava na javno
zbiranje ponudb – Pot k Lebici, Semič«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem v
javnem zbiranju ponudb, in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 15 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo.
Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran,
pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega
zbiranja ponudb, se varščina ne vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi v daljšem obdobju v več obrokih,
vendar mora kupec neplačani del kupnine
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv.
Občina Semič
Ob-26343/07
Javno vabilo
k dražbi za prodajo delnic družbe
IMPOL d.d.
1. Razpisniki dražbe
1.1. Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je v svojem imenu in za
svoj račun imetnica 392.596 navadnih imenskih delnic družbe IMPOL Industrija metalnih
polizdelkov d.d., Partizanska ulica 38, 2310
Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: družba),
Prvi pokojninski sklad, ki ga upravlja Kapitalska družba, d.d., je imetnik 587.550 navadnih
imenskih delnic družbe, D.S.U., d.o.o. je imetnica 244.836 navadnih imenskih delnic družbe, Slovenska odškodninska družba, d.d. je
imetnica 462.588 navadnih imenskih delnic,
Probanka, d.d. je imetnica 46.322 navadnih
imenskih delnic družbe in Vzajemni sklad
Probanka globalni naložbeni sklad, d.o.o., ki
ga upravlja Probanka družba za upravljanje,
d.o.o., je imetnik 111.025 navadnih imenskih
delnic, kar skupaj predstavlja 1.844.917 navadnih imenskih delnic.
2. Predmet dražbe
2.1. Predmet dražbe je paket 1.844.917
navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic družbe, ki so izdane v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpisane pri
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, kar
predstavlja 45,4078% osnovnega kapitala
družbe.
3. Izklicna cena
3.1. Izklicna cena za 1 delnico znaša
24,30 EUR.
4. Pogoji dražbe in sklenitev pogodbe
4.1. Dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
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4.2. Dražitelji lahko zvišujejo izklicno ceno
za najmanj 0,50 EUR na delnico (korak dražbe).
4.3. Osnova konkuriranja ponudnikov na
dražbi je samo cena.
4.4. Na dražbi lahko sodelujejo le osebe,
ki bodo izpolnile naslednje pogoje:
4.4.1. do 15. 10. 2007, do 12. ure, vplačajo varščino v višini 1.000.000,00 EUR.
Varščino je treba vplačati na transakcijski
račun Kapitalske družbe, d.d., na TRR št.
02913-0014156131, odprt pri NLB, d.d., Ljubljana, z navedbo »varščina-IMPOL«.
Z vplačilom varščine se šteje, da je dražitelj sprejel izklicno ceno. Osebe, ki so izklicno ceno sprejele, pridobijo status dražiteljev.
Kolikor bi pravočasno vplačalo varščino več
dražiteljev in na dražbi nobeden ne bi zvišal
cene, se šteje, da je kupec predmeta dražbe
tisti, ki izkaže, da je izmed vseh dražiteljev časovno najprej oddal nalog banki za plačilo varščine pod pogojem, da je imel nalogodajalec
v trenutku naloga na svojem transakcijskem
računu prosta denarna sredstva najmanj v
višini varščine. Potrdilo o vplačilu varščine in
potrdilo ali izjavo banke o stanju prostih denarnih sredstev najmanj v višini varščine na
računu nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za plačilo, iz katerih bo razviden točen čas
(ura; minuta; sekunda) trenutka oddaje naloga
in stanja o prostih denarnih sredstvih v času
oddaje naloga, mora vsak dražitelj predložiti
predsedniku dražbene komisije, najkasneje
pol ure pred pričetkom dražbe.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena prvi naslednji delovni dan
po zaključku dražbe. Vplačana varščina se
ne obrestuje.
Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina
šteje za aro, ki se všteje v izpolnitev obveznosti plačila kupnine razpisniku dražbe-prodajalcu Kapitalski družbi, d.d.
4.4.2. na dan dražbe, pred njenim pričetkom, v zavarovanje plačila kupnine predsedniku dražbene komisije izročijo original(e)
nepreklicne(ih) bančne(ih) garancije(ij) na prvi
poziv, brez ugovora ene ali več prvovrstnih
bank, izdane v korist prodajalcev-razpisnikov
dražbe, najmanj v višini zneska izklicne cene
vseh 1.844.917 delnic družbe oziroma do
višine najvišjega zneska, do katerega nameravajo licitirati predmet dražbe. Dražitelj lahko
licitira na dražbi največ do višine zneska, na
katerega glasi bančna garancija.
Z bančno garancijo se mora banka v primeru, če naročnik garancije-uspeli dražitelj ne
bo izvršil svoje obveznosti plačila kupnine na
podlagi sklenjene pogodbe, zavezati, da bo
brez ugovora in na prvi poziv plačala znesek,
ki ga je izlicitiral naročitelj bančne garancije,
vendar največ do višine izdane bančne garancije, nerazdelno na račun kateregakoli od
razpisnikov dražbe Kapitalske družbe, d.d. ali
Slovenske odškodninske družbe, d.d. ali D.
S. U., d.o.o., ali Probanke, d.d. ali Probanke družbe za upravljanje, d.o.o., kot upravičencev iz garancije, in to brez kakršnegakoli
dodatnega utemeljevanja, in sicer če katerikoli od upravičencev zahtevku za unovčitev
garancije predloži zapisnik o poteku dražbe,
iz katerega je razvidno, da je bil naročnik garancije dražitelj, ki je na dražbi uspel in izlicitiral paket 1.844.917 navadnih imenskih prosto
prenosljivih delnic družbe IMPOL d.d.
Veljavnost garancije mora biti najmanj do
vključno 20. 11. 2007, pri čemer mora biti
njena unovčitev možna od 5. 11. 2007 dalje.
Besedilo garancije mora biti v slovenskem
jeziku. Stroški, ki jih je imel dražitelj v zvezi z
bančno garancijo, se ne povrnejo. Dražitelju,

ki na dražbi ni uspel, se original bančne garancije vrne takoj po zaključku dražbe.
4.5. Pred pričetkom dražbe morajo
predstavniki dražiteljev predložiti potrdila iz
točke 4.4.1. tega vabila in priložiti številko
transakcijskega računa za primer vračila
vplačane varščine. Poleg tega morajo predsedniku dražbene komisije izročiti original(e)
bančne(ih) garancije(ij) iz točke 4.4.2.
Pooblaščenci se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim pooblastilom za dražbo.
Zakoniti zastopniki vabljenih pravnih oseb
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ni starejši od sedmih dni pred dnevom
dražbe.
Kolikor bo na dražbi paket delnic, ki predstavlja predmet dražbe, dražilo več ponudnikov, morajo imeti ti skupnega pooblaščenca.
4.6. S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe dražitelju s strani predsednika
dražbene komisije se šteje, da je prodajna
pogodba med prodajalci in uspelim dražiteljem za predmet dražbe sklenjena za kupnino, doseženo na dražbi. Ne glede na navedeno pa se prodajalci-razpisniki dražbe in
dražitelj, ki je na dražbi uspel, zavezujejo v
roku pet delovnih dni skleniti pisno pogodbo
o prodaji in nakupu delnic družbe.
4.7. Pisna pogodba o prodaji in nakupu
delnic družbe bo vsebovala poleg običajnih
sestavin tudi naslednje klavzule:
Plačilo razlike v ceni
Kolikor bi v naslednjih 24 mesecih od dneva sklenitve te pogodbe prišlo do kakršnihkoli
dodatnih nakupov delnic družbe s strani kupca ali z njim povezane osebe, in bi bila cena
za delnico, ki bi jo v primeru dodatnih nakupov plačal kupec ali z njim povezane osebe,
višja od cene, dogovorjene v tej pogodbi, se
kupec zavezuje prodajalcem plačati tudi celotno razliko med takšno ceno in prodajno ceno
za delnico, dogovorjeno s to pogodbo.
Za definicijo povezanih oseb se smiselno
uporabljajo določbe 23., 24., 25., 27., 28.,
29., 30. in 32. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06; ZBan-1).
Kolikor bo kupec v naslednjih 24 mesecih
od dneva sklenitve te pogodbe sam ali prek
tretjih oseb za svoj račun delno ali v celoti
odtujil delnice družbe po ceni, ki bo višja od
dogovorjene cene za delnico po tej pogodbi,
se zavezuje prodajalcem plačati celotno razliko v doseženi prodajni ceni za vsako delnico,
ki je predmet te pogodbe.
Kupec se zavezuje razliko v ceni v primerih iz prvega odstavka tega člena plačati brez
poziva in v roku 5 dni po izvršenem dodatnem nakupu (v primeru dodatnih nakupov),
v primeru iz tretjega odstavka tega člena pa
brez poziva in v roku 5 dni po izvršeni prodaji
delnic (v primeru prodaje), in sicer z nakazilom na transakcijske račune prodajalcev,
navedene v pogodbi.
Kolikor kupec ne izpolni obveznosti v rokih iz prejšnjega odstavka, pride v zamudo.
Zakonite zamudne obresti začnejo teči s prvim dnem zamude. O dodatnem nakupu ter
izvršeni prodaji je dolžan kupec nemudoma
pisno obvestiti vsakega od prodajalcev.
Predkupna pravica
Pogodbene stranke so sporazumne, da v
kolikor bi v naslednjih 24 mesecih od dneva
sklenitve te pogodbe kupec želel prodati delnice družbe, ki so predmet te pogodbe, po
ceni, ki bi bila nižja od cene, dogovorjene s
to pogodbo, imajo prodajalci predkupno pravico pri nakupu teh delnic. Kolikor bi uveljavili
predkupno pravico vsi prodajalci, jo uveljavijo
sorazmerno glede na število delnic, ki jih imajo v trenutku sklenitve te pogodbe.
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Kupec je dolžan o vsaki takšni nameravani prodaji delnic nemudoma obvestiti vse
prodajalce s priporočeno pošto in jim ponuditi
delnice v nakup pod enakimi pogoji.
Kolikor kateri od prodajalcev ne uveljavlja predkupne pravice za sorazmerni delež
njegovih delnic, so drugi prodajalci v celoti
upravičeni do nakupa delnic družbe, ki so
predmet te pogodbe.
Prodajalci imajo pravico, da predkupno
pravico, dogovorjeno s to pogodbo, uveljavijo v roku 10 delovnih dni od dneva prejema
kupčevega obvestila iz prejšnjega odstavka
tega člena.
Jamstvo prodajalca
Kupec izjavlja, da svojega vpliva na podlagi pridobljenega lastniškega deleža v družbi
ne bo izkoristil za zmanjševanje števila zaposlenih, selitve sedeža družbe izven Občine
Slovenska Bistrica ali zaprtja družbe. Kupec
tudi izjavlja, da bo glede na strateške usmeritve družbe, in upoštevajoč tržne priložnosti,
podpiral širitev poslovanja družbe in povečevanja investicij v opremo, tehnologijo in trge,
in sicer iz lastnih sredstev družbe, z dokapitalizacijo ali iz drugih virov.
Končne določbe
Prodajalci ne odgovarjajo za pravne in
stvarne napake na predmetu te pogodbe. Kupec priznava, da se je pri odločanju o sklenitvi
te pogodbe v celoti zanesel na svojo lastno
oceno družbe in priznava, da te pogodbe ne
sklepa, oziroma delnic ne kupuje, na podlagi
zaupanja v kakršnokoli izrecno ali implicitno
izjavo ali jamstvo prodajalcev.
Kupec izjavlja, da mu je stanje sredstev,
obveznosti in poslovanja družbe v celoti znano. Kupec tudi izjavlja, da mu je znano, da
prodajalci kot delničarji družbe niso imeli vpogleda v sredstva, obveznosti in poslovanje
družbe in so o tem seznanjeni izključno iz
letnih poročil.
Vsak prodajalec nastopa v tej pogodbi kot
samostojna stranka in odgovarja kupcu le za
izpolnitev lastne obveznosti. Prodajalci odklanjajo solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti kupcu, kupec pa s tako odklonitvijo
solidarne odgovornosti soglaša.
Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške, povezane z izpolnitvijo te pogodbe ter
prenosom lastninske pravice na predmetu
prodaje.
Pogodba je sestavljena in se razlaga v
skladu s slovensko zakonodajo.
Za reševanje sporov iz te pogodbe, ki jih
pogodbene stranke ne bi mogle rešiti po mirni poti, je pristojno stvarno pristojno sodišče
v Ljubljani.
Nobene informacije, sporočila za javnost
ali obvestila glede te pogodbe ni mogoče izdati, ne da bi stranke pogodbe vnaprej pisno
odobrile njegovo obliko in vsebino; pri čemer
pa take omejitve ne veljajo za nobeno razkrivanje podatkov, ki ga zahtevajo nadzorni
organi, veljavna zakonodaja ali veljavna pravila kateregakoli trga vrednostnih papirjev,
niti za obvestilo ali objavo v javnih medijih s
strani pogodbenih strank, za katero pogodbene stranke po njihovi lastni razumni presoji
menijo, da je nujna za popravo in/ali odgovor
na kakršnokoli navedbo, ki se pojavi v javni
sferi (razen s strani pogodbenih strank) v
zvezi s to pogodbo oziroma v zvezi s prodajo
delnic družbe.
Druge stranske določbe bodo podrobneje
dogovorjene med strankami v pogodbi o prodaji in nakupu delnic družbe.
4.8. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, se
zavezuje kupnino za predmet dražbe v višini najvišje (trikrat) oklicane cene na dražbi

Stran

6594 /

Št.

88 / 28. 9. 2007

nakazati najkasneje v roku 15 dni od dneva
dražbe iz točke 6.1. tega vabila, in sicer na
transakcijske račune prodajalcev-razpisnikov
dražbe, določene v pisni pogodbi iz točke 4.6.
tega vabila. V primeru zamude plačila pogodbenih obveznosti lahko prodajalci vnovčijo
bančno garancijo v skladu s točko 4.4.2. tega
vabila do višine kupnine in morebitnih zamudnih obresti ter stroškov.
4.9. Prodajalci-razpisniki dražbe se zavezujejo v roku treh delovnih dni po plačilu
vseh pogodbenih obveznosti s strani dražitelja, ki je na dražbi uspel, izdati naloge za
preknjižbo delnic KDD, d.d., Ljubljana na ime
kupca-uspelega dražitelja.
4.10. Prodajalci ne jamčijo za stvarne in
pravne napake na predmetu prodaje, ne glede na to pa ugotavljajo, da delnice niso obremenjene s pravicami tretjih.
5. Pravila dražbe
5.1. Pisni izvodi pravil dražbe bodo na
voljo 1 uro pred razpisano dražbo v prostoru,
kjer se bo dražba opravila.
6. Datum, čas in kraj dražbe
6.1. Dražba se bo odvijala na sedežu Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, dne 16. 10. 2007, ob 10. uri.
7. Končna pojasnila
7.1. Tega vabila k dražbi v nobenem primeru ni šteti za ponudbo razpisnikov dražbe
za prodajo delnic družbe IMPOL d.d. in ne
vpliva na veljavnost katerihkoli morebitnih veljavnih ponudb ponudnikov za nakup delnic
družbe, ki bodo predmet dražbe.
7.2. Razpisniki dražbe si pridržujejo pravico preklicati dražbo, razpisano s tem vabilom, najkasneje do začetka dražbe.
7.3. Podrobnejše informacije v zvezi s
prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 15. ure, pri Andreji Štrukelj, Kapitalska družba, d.d., tel.
01/474-68-38 in Meliti Malgaj, Slovenska odškodninska družba, d.d., tel. 01/300-91-27.
Kapitalska družba, d.d.
Slovenska odškodninska družba, d.d.
D. S. U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o.
Probanka, d.d.
Probanka družba za upravljanje, d.o.o.
Ob-26341/07
Na podlagi 55. in 56. člena Zakona o štipendiranju razpisujemo kadrovsko štipendijo
za delovno mesto poslovni sekretar.
Vloge sprejemamo na naslov: Ivanuša d.o.o., Mavčiče 102, 4211 Mavčiče, do
15. 10. 2007.
Ivanuša d.o.o.
Ob-26929/07
Javni poziv
za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo
kot posledico naravne nesreče 18. 9.
2007
1. Izvajalec javnega poziva
Izvajalec javnega poziva je agent:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
poziva: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni poziv na
podlagi Dopolnitve dopolnjenega programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2008, ki ga je
Vlada sprejela 27. 9. 2007 (št. Sklepa 310011/2007 z dne 27. 9. 2007) in priglašene she-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
me »de minimis« pomoči »Program ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«, de minimis.
3. Namen in predmet javnega poziva: namen in predmet javnega poziva je pomoč v
obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so
utrpeli škodo kot posledico naravne nesreče
18. 9. 2007. Pomoč bo dodeljena po pravilu
»de minimis.«
4. Pogoji za prijavo na javni poziv
Na poziv se lahko prijavijo podjetja (to so
gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki – v nadaljevanju upravičenci) s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki so utrpeli
škodo kot posledico naravne nesreče 18. 9.
2007.
Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se
odobri za upravičene stroške nastale v elementarni nesreči 18. 9. 2007.
Višina pomoči: maksimalna višina pomoči
je največ:
– 50% upravičenih stroškov – čiste škode
v primeru, da prijavitelj ni zavaroval objektov
in opreme;
– 70% upravičenih stroškov – čiste škode
v primeru, da je prijavitelj zavaroval objekte in
opremo ali prejel sredstva za povrnitev škode
tudi iz drugih javnih virov;
– 80% upravičenih stroškov – čiste škode
v primeru, da je prijavitelj imel zavarovane
objekte in opremo in je prejel sredstva za povrnitev škode tudi iz drugih javnih virov.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu na podlagi pravila de minimis ne
sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni
znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR
za upravičence, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.
5. Pregled prijav za izbor upravičencev, ki
izpolnjujejo pogoje
Vse popolne prijave, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni javnega poziva, bo pregledala komisija
za dodelitev nepovratnih sredstev.
Komisija za dodelitev nepovratnih sredstev pripravi predlog upravičencev sredstev
za vse popolne prijave in ga poda Upravi
Sklada za sprejetje sklepa o dodelitvi sredstev. Na podlagi sklepa o odobritvi sredstev
prejme upravičenec pomoč skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu ter točko 7. Upravičeni stroški tega poziva.
Kolikor se bo po končanem pregledu
prejetih vlog ugotovilo, da skupna vrednost
zaprošene pomoči presega razpoložljiva
sredstva pomoči, bo pomoč izplačana v sorazmerju razpoložljivih sredstev do zaprošene pomoči.
6. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina nepovratnih sredstev v letu 2007 po
tem pozivu znaša 20.000.000 EUR.
7. Upravičeni stroški – čista škoda
Upravičeni stroški so:
– stroški ocenjene škode na opremi, popisani in ocenjeni s strani uradnih popisovalcev
škode, uradno priznanih cenilcev ali zavarovalnic in niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic oziroma iz drugih javnih virov,
– stroški ocenjene škode na objektih,
popisani in ocenjeni s strani uradnih popisovalcev škode, cenilcev ali zavarovalnic in
niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic
oziroma iz drugih javnih virov,
– izpad prihodkov za čas, ko je bilo upravičencu onemogočeno poslovanje v polni
zmogljivosti, vendar največ za 2 meseca in
niso/ne bodo povrnjeni s strani zavarovalnic
oziroma iz drugih javnih virov,

– stroški ocenjene škode na zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov
in trgovskega blaga in niso/ne bodo povrnjeni
s strani zavarovalnic oziroma iz drugih javnih
virov.
8. Rok za predložitev prijave
Rok za predložitev prijave je 19. 10.
2007.
Merilo za pravočasno prispelo prijavo je
poštni žig odtisnjen na kuverti, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka, v
primeru osebne izročitve prijave pa datum
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Osebno izročanje prijave na sedežu
Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni
št. 05 – poslovni sekretariat med 7.30 in
15.30.
Prijave, ki bodo prispele po 19. 10. 2007,
bo komisija obravnavala zgolj v primeru, če
vsa razpoložljiva sredstva iz tega razpisa še
ne bodo porabljena. Prijave se bodo obravnavale do porabe sredstev tega poziva oziroma do preklica razpisa.
9. Obveščanje o izboru in nakazilu odobrenih sredstev
Komisija bo obravnavala vse popolne prijave in o njih odločila najkasneje v 15 dneh
od roka za predložitev prijave.
Komisija bo najkasneje v roku 5 dni po odločitvi Uprave Sklada, dostavila vlagateljem
sklep o povrnitvi višini škode.
Nepovratna sredstva bodo upravičencem
nakazana v roku največ 15 dni po izdaji sklepa Slovenskega podjetniškega sklada.
Rezultati poziva so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.
10. Razpoložljivost dokumentacije in dodatne informacije
Dokumentacija javnega poziva vsebuje:
navodilo, besedilo javnega poziva in prijavni list.
Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega
podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, vsak delovni dan, med 7.30
in 15.30 in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-50 in 02/234-12-52, Marjana Šipek, ali na e-pošti: marjana.sipek@podjetniskisklad.si.
11. Vsebina prijave
1. Prijavni list za zmanjšanje škode pri sanaciji posledic naravnih nesreč s prilogami:
a) Dokazila o ocenjeni škodi povzročeni
na objektih in opremi.
b) Dokazila o vračilu ali bodočem vračilu
škode s strani zavarovalnic ali cenitve zavarovalnic in dokazila o povrnitvi škode iz javnih
virov, ki so podlaga za prijavo škode.
c) Vsa dokazila o škodi na zalogah materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov,
surovin in trgovskega blaga.
Vsebina prijave mora biti predložena v
pisni obliki.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Če prijava ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi prijave. Če prijava
ne bo dopolnjena v določenem času, se kot
nepopolna zavrže.
Prijava, ki ne izpolnjuje pogojev iz poziva,
se kot neustrezna zavrne.
12. Pošiljanje prijav: prijave za nepovratna sredstva pošljite na naslov: Slovenski
podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava za
pomoč – poplave«.
Slovenski podjetniški sklad
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2007-2
Ob-21620/07
V evidenci statutov sindikatov se pri Sindikatu SVIZ Slovenije, Osnovne šole Artiče,
s sedežem v Artičah 39, p. Artiče, ki je v
evidenci vpisan pod zaporedno št. 15, pod
št. 024-15/93, vpiše sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovne šole Artiče, Artiče 39,
8253 Artiče.
V hrambo se vzame spremenjena in dopolnjena Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Artiče.
Št.101-51/2007-2
Ob-23530/07
Sindikat zdravstva in socialnega varstva
Slovenije – Sindikat Centra za socialno
delo Ljubljana Šiška, s sedežem Celovška
c. 195, Ljubljana, se preimenuje in sicer se
spremeni v SINCE07 Sindikat Centrov za
socialno delo – Sindikat Centra za socialno delo Ljubljana Šiška. Pravila sindikata
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška,
pod zaporedno št. 100.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-115/2007-5
Ob-26344/07
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 20. 9.
2007 na podlagi priglasitve koncentracije s
strani družbe Generali Holding Vienna AG,
Landskrongasse 1-3, 1010 Dunaj (v nadaljevanju: Generali Holding), izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb Generali Holding ter BAWAG-Versicherung
Aktiengesellschaft, Grüngasse 15, 1050
Dunaj (v nadaljevanju: BAWAG), in P.S.K.
Versicherung AG, Fleischmarkt 3-5, 1010
Dunaj (v nadaljevanju: P.S.K.), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Družba Generali Holding namerava pridobiti izključni nadzor nad družbo BAWAG,
kar pomeni, da gre v obravnavanem primeru za koncentracijo v smislu druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Pred
pridobitvijo izključnega nadzora nad družbo
BAWAG bo (v okviru skupine) k omenjeni
družbi pripojena družba P.S.K.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov o razmerah na
upoštevnem trgu življenjskih zavarovanj
Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano
koncentracijo ni izkazan resen sum o njeni
neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-25996/07
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Mag, delo.si, MM Marketing magazin,
Grafičar, Maturant&ka.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. 80,8307%,
– Radenska d.d. Radenci 19,1662%.
Imena članov uprave Delo, d.d.: Danilo
Slivnik, predsednik uprave.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000461
Ob-26199/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub) Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-73/2007/2 z dne 26. 6. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Malič Laško K08 (za pokrivanje območja
naselij Laško in Rimskih Toplic).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora v tedenskem oddajnem
času predvajati poleg otroških ali mladinskih, kulturno-zabavnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj še dve izmed
ostalih programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki, s
katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 50 kilometrov od razpisanega
območja in ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega območja.
2.8 Ponudnik mora imeti vsaj pet let izkušenj na področju radiodifuzije.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni

v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Malič Laško K08.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki se nahajajo v
bližini razpisanega območja, imajo prednost
pred tistimi, ki s svojim programom že oddajajo na oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom.
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Laško. Za pozitivno mnenje
pristojnega organa Občine Laško o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi
po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke.
(0-4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program.
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Laško. Ponudnik s sedežem
v Občini Laško dobi 4 točke, če ponudbi
priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi
razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisanega kanala, podpira lo-

kalni oziroma regionalni televizijski program.
(0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk. (0-3 točke)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 6 točk glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe. (0-10 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe o
dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Rok za predložitev ponudb je 29. oktober
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 30. oktobra 2007 ob 13. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000461
Ob-26200/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub) Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-72/2007/2 z dne 26. 6. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Vuzenica K36 (za pokrivanje območja
naselja Vuzenica).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.

2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora v tedenskem oddajnem
času predvajati poleg otroških ali mladinskih, kulturno-zabavnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj še dve izmed
ostalih programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki, s
katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 50 kilometrov od razpisanega
območja in ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega območja.
2.8 Ponudnik mora imeti vsaj pet let izkušenj na področju radiodifuzije.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Vuzenica K36.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispe-
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vek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki se nahajajo v
bližini razpisanega območja, imajo prednost
pred tistimi, ki s svojim programom že oddajajo na oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v občino Vuzenica. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa občine Vuzenica
o utemeljenosti pokrivanja območja občine
s ponujenim programom, ki ga ponudnik
pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 4
točke. (0-4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občino Vuzenica. Ponudnik s sedežem v občini Vuzenica dobi 4 točke, če
ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi po
objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisanega kanala,
podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk. (0-3 točke)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 6 točk glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe. (0-10 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
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Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe o
dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 29. oktober
2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 30. oktobra 2007, ob 13.30.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000463

Ob-26345/07

Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub) Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-99/2007/2 z dne 18. 9. 2007,
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Gornja Radgona 107,7 MHz (za pokrivanje območja Gornje Radgone).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
– minimalno tedensko povprečje deležev
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času
mora znašati najmanj 35 odstotkov.
2.6 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne
sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega
geografskega območja pokrivanja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa, s katerim ponudnik
kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki ne
sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni, v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Gornja Radgona 107,7 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)

3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0-3
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju in pred tistimi, ki ponujajo nov
program. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občini Gornja Radgona in Radenci.
Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom, pridobljeno po objavi razpisa, dobi ponudnik 2
točki. (0-4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občini Gornja Radgona in Radenci.
Ponudnik s sedežem v eni izmed navedenih občin dobi 4 točke, če ponudbi priloži
zagotovilo, pridobljeno po objavi razpisa, da
občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in
v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane frekvence, podpira lokalni oziroma
regionalni radijski program. (0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005-2006.
(0-6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa in imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
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3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik,
ki ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena,
prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk.
(0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 28. november 2007, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan, od 08. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh (3) kopijah. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 30. novembra 2007, ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo, od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000463
Ob-26346/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub) Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-98/2007/2 z dne 18. 9. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Murska Sobota 97,6 MHz (za pokrivanje
območja mesta Murska Sobota z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen Romom
oziroma romski skupnosti,
– lastna produkcija radijskega programa
ponudnika mora obsegati najmanj 40 odstotkov tedenskega oddajnega časa,
– v tedenskem oddajnem času mora ponujeni program predvajati vsaj 4 različne
zvrsti programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.6 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira,
sme prekrivati največ 20% razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne
sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
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programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Murska Sobota 97,6 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0-3
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-12 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in ponudniki novega programa imajo
prednost pred tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju.
(0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Murska Sobota. Za
pozitivno mnenje pristojnega organa Mestne
občine Murska Sobota o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom,
ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa,
dobi ponudnik 4 točke. (0-4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Murska Sobota. Ponudnik, s sedežem v Mestni občini Murska
Sobota, ki priloži zagotovilo, pridobljeno po
objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane oddajne točke,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program, dobi 4 točke. (0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005-2006.
(0-6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
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radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa in imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) in ponudniki novega
programa imajo prednost pred drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0-8 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81.
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub). Ponudnik,
ki ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena,
prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi kopije
odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk.
(0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
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območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 28. november 2007, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan, od 08. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 30. novembra 2007, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo, od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-25995/07
Na podlagi 412. člena ZGD-1 in sklepa
o likvidaciji z dne 27. 6. 2007 objavljamo v
postopku redne likvidacije nad družbo Salon
svetlobe, Podjetje za inženiring in trgovino
d.o.o. – v likvidaciji, Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), naslednji poziv upnikom: dne 4. 9. 2007 je
bil v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani pri vložku 1/37318/00, matična št.
1795732, vpisan začetek redne likvidacije
nad družbo. Upnike pozivamo, da v roku
30 dni po tej objavi, prijavijo svoje terjatve
in pošljejo dokazila o njihovi utemeljenosti
likvidacijskemu upravitelju na naslov: Salon
svetlobe d.o.o. – v likvidaciji, Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana, s pripisom »za
likvidacijskega upravitelja«.
Salon svetlobe d.o.o. – v likvidaciji,
Primož Sedej,
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-25993/07
Uprava družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2. Portorož je na podlagi 5.
člena Statuta družbe in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06), ki urejajo institut odobrenega
kapitala, dne 18. 9. 2007 sprejela
sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic (odobreni kapital)
1. Dosedanji osnovni kapital družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, ki znaša 32.793.506,93 EUR in je razdeljen na
7.858.636 navadnih imenskih kosovnih
delnic, se bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe povečal za
2.086.463,03 EUR, skupaj 34.879.969,96
EUR, in bo razdeljen na 8.358.636 navadnih
imenskih kosovnih delnic.
2. Namen povečanja osnovnega kapitala
je nemotena nadaljnja rast poslovanja.
3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 500.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic, v nematerializirani obliki. Nove delnice bodo tvorile z že izdanimi
delnicami družbe isti razred.
4. Emisijska vrednost (prodajna cena)
ene delnice je 5,00 EUR, emisijska vrednost
vseh novih delnic je 2.500.000,00 EUR. Delnice se vplačujejo v celoti v polnem emisij-

skem znesku. Vplačani presežek kapitala se
izkaže kot kapitalska rezerva.
5. Delničarji, ki so na dan objave tega
sklepa vpisani v delniško knjigo pri Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, imajo
prednostno pravico do vpisa novih delnic
v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem
kapitalu. Rok za vpisovanje in vplačilo novih delnic je 15 dni, šteto naslednji dan od
objave tega sklepa.
6. Obstoječi delničarji, ki so upravičeni
do vpisa novih delnic, lahko prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic izkoristijo v roku 14 dni, s pričetkom teka roka
naslednji dan od objave tega sklepa.
7. V primeru, da v roku za uresničitev
prednostne pravice niso vplačane vse nove
delnice, lahko delničarji družbe, ki so izkoristili prednostno pravico, izvršijo vpis in
vplačilo preostalih delnic, 1. dan po preteku 14-dnevnega roka, in sicer ne glede na
zastopanost v osnovnem kapitalu družbe.
Delnice pridobi tisti delničar, ki je časovno
prej izvršil vpis in vplačilo novih delnic, vse
do višine še ne vplačanega razpisanega
kapitala. V primeru, da je 1. dne po preteku
14-dnevnega roka vplačil več kot znaša razpisani kapital, se presežek vrne delničarjem,
skladno z vrstnim redom vplačil.
8. Delnice se vpisujejo vsak delovni dan
(od ponedeljka do sobote) od 8. do 11. ure,
na sedežu družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Obala 2, Portorož, vplačujejo pa takoj,
istega dne po vpisu na transakcijski račun
družbe št. 02237 – 0012281556 pri NLB
podružnica Koper. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, časopisu Delo in oglasnih
deski družbe.
9. Družba bo takoj po zaključku roka za
vpisovanje in vplačevanje delnic izvedla vse
potrebne aktivnosti za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Sklep o povečanju osnovnega kapitala postane pravnomočen v osmih dneh po izdaji odločbe o
registraciji povečanega kapitala, takoj zatem
pa bo družba naslovila na KDD-Klirinško depotno družbo v Ljubljani vlogo za izdajo delnic
v nematerializirani obliki. Družba pričakuje,
da bodo delnice izdane in vpisane na račune
imetnikov delnic pri KDD do dne 1. 12. 2007.
10. Če nove delnice ne bodo v celoti
vpisane in vplačane v roku iz 5. točke tega
sklepa se šteje, da prodaja delnic ni bila
uspešna. Družba bo vsem delničarjem, ki so
vpisali in vplačali delnice v roku tri dni po objavi izida ponudbe vrnila vplačane zneske.
11. Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa.
Hoteli Bernardin d.d. Portorož
predsednik uprave

Razširitve dnevnih redov
Ob-26195/07
Uprava družbe Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem in opravljanje storitev poslovnim zgradbam, Ljubljana, Tabor 9, v
skladu z zakonom objavlja dodatno točko
dnevnega reda sklica skupščine.
Dnevni red skupščine Tabor Ljubljana,
d.d., Ljubljana, sklicane za v ponedeljek,
22. 10. 2007, ob 15. uri, na sedežu družbe
Tabor Ljubljana d.d., v Ljubljani, Tabor 9,
se dopolni z dodatno točko dnevnega reda,
in sicer.
Dopolnitev dejavnosti in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
1) Dejavnost družbe se dopolni, tako
da družba odslej opravlja tudi dejavnost
K74.150 – Dejavnost holdingov.
2) Statut družbe se spremeni, tako da se
dopolni 2. člen statuta z navedbo dejavnosti
K74.150 – Dejavnost holdingov.
Gradivo k dodatni točki dnevnega reda:
gradivo, ki obsega predlog sklepa z utemeljitvijo, je skupaj s preostalim gradivom za
skupščino delničarjem dostopno v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od
9. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja
skupščine. Predlogi sklepov z utemeljitvami
so objavljeni tudi na spletni strani družbe
www.hotelpark.si.
Tabor Ljubljana, d.d.,
uprava družbe
Ob-26198/07
Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
Iskraemeco, družba za upravljanje in svetovanje, d.d., uprava družbe na zahtevo delničarja objavlja dopolnitev dnevnega reda
dnevnega reda sklica skupščine.
Druga točka dnevnega reda skupščine
družbe Iskraemeco, DUS, d.d., 4000 Kranj,
Savska Loka 4, ki bo 22. 10. 2007 ob 13.
uri, v Kranju, na naslovu Savska Loka 1, se
dopolni, tako da se glasi:
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2006 in sprejem letnega poročila
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 2006.
Gradivo za skupščino (vključno s predlogi sklepov z utemeljitvami) je dostopno
na sedežu družbe vsak delavnik od 10.
do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Iskraemeco, DUS, d.d.,
Boštjan Marovt, direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 670/07
Ob-26474/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 670/07 z dne 24. 9. 2007,
je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v
drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 10,
stoječe na parc. št. 348/1, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 82,95 m2, last zastaviteljev
Adisa Vukalića in Sanite Kaltak, vsakega od
njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 27. 8. 2007, sklenjene s prodajalcema
Ćerimom Kalenderjem in Hatidže Kalender,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 2, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
91.000,00 CHF s pripadki.
SV 1802/07
Ob-26475/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1802/07; DK-176/06 z
dne 19. 9. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Polanškova ulica 12, Ljubljana, označeno z identifikacijsko
številko 1756-449-201, v izmeri 86,68m m2,
ki stoji na parc. št. 244/185, k.o. Črnuče,
parc. št. 244/189, k.o. Črnuče – zelenica
v izmeri 11 m2 ter parc. št. 244/178, k.o.
Črnuče – zelenica v izmeri 47 m2, ki je last
zastaviteljev Temimović Emila, rojenega
19. 8. 1966 in Kotnik Ivanke, rojene 18. 8.
1968, oba stanujoča Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 9. 2007, sklenjene med njima kot
kupcema ter Petrović Marijo in Petrović Draganom, oba stanujoča Polanškova ulica 12,
Ljubljana, kot prodajalcema, zastavljeno v
korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje
– Celovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom (Kreditbank Ferlach, registrierte
Genossenschaft mit beschrienkter Haftung),
Hauptplatz 16, 9170 Borovlje, Avstrija, ident.
št. 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 130.000,00 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Temimović Emilu in Kotnik
Ivanki, oba stanujoča Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana.
SV 956/07
Ob-26476/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 956/07 z dne 21. 9. 2007,
so bile zastavljene nepremičnine z ident.
št. 1727-2032-42 – stanovanje z oznako
B-1N-7 (LPO028), ident. št. 1727-2032-104
– shramba v kleti objekta z oznako B-1N-7,
ident. št. 1727-2032-203 – parkirno mesto,
ident. št. 1727-2032-208 – parkirno mesto,
vse v stanovanjski stavbi v Ljubljani, k.o.
Poljansko predmestje, ki so last zastaviteljev Breznik Thomasa, Lunačkova ulica 8,
Ljubljana ter Gabrijel Tanje, Ahlinova ulica
17, Škofljica, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe št. 2006/2-LPO-3092,
sklenjene dne 5. 6. 2007, s pripojenim
overjenim originalom zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 13. 9. 2007. Nepremičnine
so zastavljene v korist upnice Raiffeisen-

bank Eberndorf registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, s sedežem Bahnstrasse 22, Eberndorf, Avstrija, matična št.
1870653, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 64.000,00 EUR, s pripadki.
SV 215/07
Ob-26477/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 215/07 z dne 21. 9. 2007,
je bil poslovni prostor v izmeri 74,18 m2, ki
se nahaja pritličju stavbe Ulica Janka Puclja
9, Kranj, stoječe na parc. št. 204/8 in parc.
št. 204/9, k.o. Klanec, solast kreditojemalke
Marine Nović, Njive 32, Sp. Besnica, 4201
Zg. Besnica ter Elizabete Horvat, Ulica Janka Puclja 9, 4000 Kranj, vsake do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe št. AG
2408/07 z dne 24. 8. 2007, zastavljeno v
korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva
5, matična številka 5448557, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 51.000,00 EUR, s
pp., na prvem mestu.
SV 216/07
Ob-26478/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 216/07 z dne 21. 9. 2007,
je bil poslovni prostor v izmeri 74,18 m2, ki se
nahaja v pritličju stavbe Ulica Janka Puclja
9, Kranj, stoječe na parc. št. 204/8 in parc.
št. 204/9, k.o. Klanec, so last Marine Nović,
Njive 32, Sp. Besnica, 4201 Zg. Besnica
in kreditojemalke Elizabete Horvat, Ulica
Janka Puclja 9, 4000 Kranj, vsake do ene
polovice, na podlagi prodajne pogodbe št.
AG 2408/07 z dne 24. 8. 2007, zastavljeno
v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 5,
matična številka 5448557, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 51.000,00 EUR, s
pp., na drugem mestu.
SV 952/07
Ob-26479/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 952/07, DK 75/07 z
dne 20. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 4,
s pripadajočim kletnim prostorom v skupni
izmeri 63,90 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Miklošičeva
ulica 2b, 1230 Domžale, in stoji (kot izhaja iz
potrdila GURS – Območne geodetske uprave Ljubljana, Geodetska pisarna Domžale
št. 90212-1149/2007 – 2, z dne 31. 8. 2007,
na parc. št. 4024, k.o. Domžale, last zastaviteljice Đukanović Veselke do 1/1, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična številka
5026024, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 52.000,00 EUR s pp.
SV 967/07
Ob-26480/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 967/07, DK 77/07 z dne
24. 9. 2007, je bilo enosobno stanovanje št.
24, v V. nadstropju, v izmeri 49,10 m2, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu
Ulica Matije Tomca 2, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3894/3, 3906/2 in 3907/3, vse k.o.

Domžale, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču navedene
večstanovanjske stavbe, last zastaviteljev
Kač Stanislave in Martina, vsakega do ½,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 102.157,40 CHF
s pp.
SV 635/07
Ob-26481/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 635/07 z dne
19. 9. 2007, je bila nepremičnina, in sicer
stanovanje številka 4 v izmeri 53 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Turnše 41, 1233 Dob,
stoječe na parcelni številki 1218, k.o. Dob,
katere lastnik do celote je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11. 2003 zastavitelj Hajro Džafić, zastavljeno v korist upnice NLB Banke Domžale d.d., 1230 Domžale,
Ljubljanska 62, MŠ 5101727, v zavarovanje
kreditne terjatve v višini 60.000,00 EUR s
pripadki.
SV 1208/2007
Ob-26484/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1208/2007 z dne
21. 9. 2007, je stanovanje št. 1/P v izmeri
76,28 m2, v bloku v Mariboru, Sernčeva 3
– parc. št. 459, k.o. Koroška vrata, solast
Glazer Manice in Glazer Friderika, stanujoča Maribor, Sernčeva 3, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-1299/91 z
dne 16. 1. 1992, zastavljeno v korist upnice
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 144.000,00 CHF s pp.
SV 1223/2007
Ob-26485/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 1223/2007 z dne
25. 9. 2007, je stanovanje št. 35/VII, s kletno
shrambo v objektu v Mariboru, Ulica Staneta Severja 3, ki stoji na parc. št. 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje, last Kavčič Tadeje,
stanujoče Malečnik 121, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7. 2003 in z.k.
dovolilom z dne 13. 8. 2003, zastavljeno v
korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 97.700,00 CHF
s pp.
SV 602/07
Ob-26487/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 602/07 z dne 25. 9.
2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3,
na Trgu zbora odposlancev 10, v Kočevju,
v izmeri 77,54 m2, stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, last Valentić Zvonimira, stan. 1330 Kočevje, Trg
zbora odposlancev 10, v korist posojilodajalke SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 80.100,00 EUR s
pripadki, ki zapade v plačilo v roku 84 mesecev od zadnjega črpanja kredita, zadnji
obrok najkasneje do 28. 9. 2014.
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SV 227/07
Ob-26588/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
opr. št. SV 227/07 z dne 25. 9. 2007, je stanovanje št. 27, s pripadajočo kletjo, v skupni
izmeri 75,10 m2, v pritličju večstanovanjske
hiše na naslovu Koroška cesta 53, Kranj,
stoječe na parc. št. 336/3, k.o. Kranj, zastavljeno v korist Unicredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 133.700,00 CHF z obrestno mero v
višini veljavnega 12 mesečnega liborja in
obrestne marže v višini 1,45% letno, z efektivno obrestno mero v višini 4,53% letno, po
pogojih veljavnih na dan 14. 9. 2007 in ob
predpostavki enkratnega črpanja kredita, z
rokom vračila v 252 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo 30. 9. 2028, z možnostjo predčasne
zapadlosti oziroma enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19. točki pogodbe o dolgo-

ročnem deviznem kreditu v CHF, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 876/07
Ob-26601/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 876/07 z dne 25. 9. 2007,
je bila nepremičnina – stanovanje z balkonom št. 1, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Polzela 205, Polzela, ki
stoji na nepremičnini, parc. št. 613, vpisani
v vložku št. 1029, k.o. Polzela, last zastaviteljev Rihter Bojana in Potočnik Jelke Mihaele (na pogodbi Rihter Jelka), na podlagi
prodajne pogodbe z dne 13. 9. 2006, sklenjene med Dolinšek Blažko, kot prodajalko
in zastaviteljema, kot kupcema, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
s sedežem na naslovu Bahnstasse 22, 9141
Eberndorf, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1870653, denarna terjatev banke
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- upnice v znesku 3.500,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo 20. 3. 2014,
z obrestno mero 7,25% letno ter možnostjo
predčasnega odplačila kredita v primerih,
določenih v pogodbi za obročni kredit, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka - upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 791/07
Ob-26739/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-791/07 z dne 26. 9. 2007,
je bilo stanovanje št. 15, v 5. nadstropju,
Stantetova ulica 9, 3320 Velenje, v izmeri
85,34 m2, v stanovanjski stavbi stoječi na
parceli št. 2427/5, k.o. Velenje, identifikacijska št. stavbe 3406, last dolžnika Turnšek
Janeza, Stantetova ulica 9, 3320 Velenje,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarnih terjatev v skupnem znesku
51.505,00 EUR.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 39/2007
Os-26000/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad
dolžnikom: Knjigovodske storitve Smiljana Cverlin s.p., Žarova cesta 19, Velenje
– v stečaju, razpisan za dne 21. novembra
2007 ob 14. uri, soba št. 236/II prekliče in se
narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob
14. uri, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 25/2007
Os-26002/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom: M & P Knjigovodstvo in svetovanje, Peter Sedovnik s.p., Kidričeva cesta
57, Velenje – v stečaju, razpisan za dne 21.
novembra 2007 ob 13. uri, soba št. 236/II,
prekliče in se narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob 13. uri, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 32/2007
Os-26003/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom: Viktor Ramšak s.p., Kersnikova
ulica 10, Celje – v stečaju, razpisan za dne
21. novembra 2007 ob 9.30, soba št. 236/II,
prekliče in se narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob 9.30, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 33/2007
Os-26004/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom: Gostilna »Ribič«, Ivan Ploštajner
s.p., Trg celjskih knezov 6, Celje – v stečaju, razpisan za dne 21. novembra 2007
ob 13.30, soba št. 236/II, prekliče in se narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob
13.30, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 38/2007
Os-26005/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dol-

žnikom: K & S, Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Stari trg 32, Slovenske
Konjice – v stečaju, razpisan za dne 21.
novembra 2007 ob 9. uri, soba št. 236/II,
prekliče in se narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob 9. uri, soba št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 1/2007
Os-26007/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom: Gostinstvo, prevozi in avto storitve Bojan Lešnik s.p., Cesta na Roglo
17, Zreče – v stečaju, razpisan za dne 21.
novembra 2007 ob 10. uri, soba št. 236/II,
prekliče in se narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob 10. uri, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 36/2007
Os-26008/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2007 obvestilo z dne 18. 9.
2007:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom: OLGIS IN – poslovne storitve,
Olga Gorlov s.p., Kidričeva cesta 57a,
Velenje – v stečaju, razpisan za dne 21.
novembra 2007 ob 8.30, soba št. 236/II,
prekliče in se narok preloži na dne 28. novembra 2007 ob 8.30, soba št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2007
St 31/2007
Os-26009/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/2007 sklep z dne 17. 9. 2007:
I. To sodišče je neposredno dne 1. 6.
2007 ob 13.46 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Kava
bar Zdenka Povh s.p., Mlinska ulica 3,
Loče, in je dne 17. 9. 2007 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Kava
bar Zdenka Povh s.p., Mlinska ulica 3, Loče
(matična številka: 5862196, ID št. za DDV:
53455452).
Odslej se firma glasi: Kava bar Zdenka
Povh s.p., Mlinska ulica 3, Loče (matična
številka: 5862196, ID št. za DDV: 53455452)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p. Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
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: 00 1110-31-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. decembra 2007, ob 8.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2007
St 28/2007
Os-26011/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/2007 sklep z dne 17. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 30. 5. 2007 ob 15.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Nina Lubarda Model Management Iztok Stropnik
s.p., Kavče 40a, Velenje, ki ga zastopa odv.
Matija Rožič iz Celja in je dne 17. 9. 2007
ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Nina Lubarda Model Management
Iztok Stropnik s.p., Kavče 40a, Velenje (mat.
št. 5551440, ID št. za DDV: SI78120942).
Odslej se firma glasi: Nina Lubarda Model Management Iztok Stropnik s.p., Kavče
40a, Velenje (mat. št. 5551440, ID št. za
DDV: SI78120942) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovojenja: L16/2000.
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 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 (158,60 €), ali
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poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca:
00 1110-28-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. decembra 2007, ob 13. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2007
St 2/2007
Os-26012/07
To sodišče je s sklepom St 2/2007 dne
18. 9. 2007 ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kavarna z gostinskim vrtom »Casablanca«, Antona Jeretina s.p., Ljubljana,
Mestni trg 17, matična številka 1697536,
davčna številka 33855196.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Majda Šantl, Peričeva 35, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarska protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900,00 SIT in največ 38.000,00 SIT, ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-8450084029
(sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2007, ob 13.10, v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo,
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
St 102/2007
Os-26013/07
To sodišče je s sklepom St 102/2007
dne 17. 9. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ARS Inženiring družba za
investicije, inženiring in gradbeništvo
d.o.o., Rožna dolina c. VI/36, Ljubljana,
vložna številka 11174600, matična številka
5483425.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-8450084029 (sklic
na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2007, ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2007
St 236/2006
Os-26015/07
To sodišče je s sklepom St 236/2006 dne
17. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom G. P. MAK-SLOV Čamuroski
d.o.o. – v stečaju, Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2007
St 12/2007
Os-26017/07
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta v stečajni zadevi Elektrokovina - elektronika, proizvodnja elektronskih naprav
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Vodovodna
ulica 20, dne 6. 11. 2007 v sobi št. 240 ob
13.15 narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2007
St 37/2007
Os-26019/07
V likvidacijskem postopku zavoda Lokalna turistična organizacija, Mestni trg
1, Ptuj – v likvidaciji, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 20. 11. 2007, ob 10.30
v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 2007
St 35/2007
Os-26045/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Mario Hlušička s.p. – Doza center za mobilno telefonijo, Ob Grajeni 1, Ptuj – v
stečaju, bo drugi narok za preizkus terjatev
dne 20. 11. 2007, ob 12.30 v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 2007
St 23/2007
Os-26046/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Ploh Jelka s.p., »Modno krojaški salon
J & J«, šivanje oblačil, trgovina na drobno in debelo, Jadranska ulica 8, Ptuj – v
stečaju, bo drugi narok za preizkus terjatev
dne 20. 11. 2007, ob 12. uri v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 2007
St 33/2007
Os-26047/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Pehar, storitve in trgovina d.o.o., Krempljeva ulica 6, Ptuj – v stečaju, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 20. 11. 2007,
ob 11.30, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 2007
St 39/2007
Os-26048/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Keramičarstvo Groint Dušan Turk s.p.,
Gradišče 5 – v stečaju, matična številka
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3073602000, davčna številka 82540101,
šifra dejavnosti 45.250 bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 20. 11. 2007, ob 11.
uri, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 2007
St 37/2007
Os-26049/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2007 z dne 19. 9. 2007 odločilo, da
se likvidacijski postopek nad dolžnikom Lokalna turistična organizacija Ptuj, Mestni
trg 1, Ptuj – v likvidaciji, ustavi in da se
nad dolžnikom Lokalna turistična organizacija Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj začne stečajni
postopek.
Delo stečajnega upravitelj bo opravljal
likvidacijski upravitelja dr. Drago Dubrovski,
Škalce 73, Slovenske Konjice.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 9. 2007
St 36/2007
Os-26050/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Ferk Peter s.p., montaža kovinskih elementov, Žetale 62 – v stečaju, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 20. 11. 2007,
ob 10. uri v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9.2007
St 31/2005
Os-26051/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom Fištravec d.o.o., Kerenčičev trg 9, Ormož – v
stečaju, bo drugi narok za preizkus terjatev
dne 20. 11. 2007, ob 13. uri v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 9. 2007
St 9/2003
Os-26052/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tovarna meril - Koples d.o.o. – v stečaju, Francetova c. 16, Slovenj Gradec,
se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbirs stečajnega dolžnika Tovarna meril - Koples d.o.o. – v stečaju, Francetova c. 16,
Slovenj Gradec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 9.2007
St 1/2007
Os-26053/07
Drugi narok za preizkus terjatev nad dolžnikom Gorenjska obrtna zadruga z.o.o.
Kranj – v likvidaciji, Likozarjeva ulica 1,
Kranj, bo dne 19. 10. 2007 ob 11. uri v sobi
113/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2007
St 13/2007
Os-26054/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2007 z dne 17. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnico »Barbara« vodenje
poslovnih knjig, organiziranje in posredovanje prevozov v cestnem prometu
Zelen Karmen s.p., Koče 33, Prestranek,
matična številka 5276257, šifra dejavnosti
K/74.120.
2. V stečajnem postopku se za dolžnico uporablja firma »Barbara« vodenje poslovnih knjig, organiziranje in posredovanje
prevozov v cestnem prometu Zelen Karmen
s.p. – v stečaju.
3. Za stečajno upraviteljico se določi
Melita Butara, Leskoškova cesta 9e, Ljubljana.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
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čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnice.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 12. 2007 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 17. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 2007
St 34/2007
Os-26055/07
1. Z dnem 19. 9. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Tomovič Marko
s.p. – Avtoprevozništvo Slovenska ulica
29, Murska Sobota, davčna št. 27782557.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodne takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100347.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo 18. 12. 2007, ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 19. 9. 2007 nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 9. 2007
St 237/2006
Os-26201/07
To sodišče je s sklepom St 237/2006 dne
18. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Harlekin okrepčevalnica, Sašo
Primc s.p., Vurnikova ulica 3, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
St 113/2007
Os-26202/07
To sodišče je s sklepom St 113/2007 dne
20. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sadikov management, marketing, inženiring in intelektualne storitve, d.o.o., Brodarjev trg 11, Ljubljana,
matična številka 5623081, šifra dejavnosti
K/74.130, davčna številka 42810957.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Ladislav Hafner, Kersnikova 6/II, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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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% 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 12. 12. 2007 ob 11.15 v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
St 21/2007
Os-26203/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2007-6 z dne 4. 9. 2007, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji začelo
stečajni postopek nad dolžnikom JR, podjetje za trgovino in storitve Kranj, d.o.o.,
Golniška cesta 13, Kranj, matična številka
5596971, davčna številka 52123219 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 9. 2007
St 19/2002
Os-26204/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2002 z dne 3. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Fipom-Wire,
Podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
– v stečaju, Cesta železarjev 8, Jesenice.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2007
St 31/2006
Os-26239/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/2006 sklep z dne 19. 9. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MABO podjetje za inženiring, izvajanje,
zastopstvo in trgovino d.o.o., Cesta v
Bevče 17, Velenje – v stečaju (mat. št.
5658900, ID št. za DDV: SI94843163), 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.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MABO podjetje
za inženiring, izvajanje, zastopstvo in trgovino d.o.o., Cesta v Bevče 17, Velenje
– v stečaju (mat. št. 5658900, ID št. za
DDV: SI94843163) iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2007
PPN 35/2007
Os-26347/07
To sodišče je s sklepom z dne 23. 7.
2007 pod opr. št. PPN 35/2007 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Molecula, Oglaševalska agencija d.o.o.,
Seliškarjeva 36, Grosuplje in njegovimi

upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve, in sicer:
– terjatve upnikov iz razreda A (terjatve
dobaviteljev iz poslovanja in financiranja)
v višini 20%, v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi,
brez obresti,
– terjatve upnikov iz razreda B (terjatve
iz naslova obveznosti do zaposlenih) se v
skladu z drugim odstavkom 160. člena ZPPSL poplačajo 100% oziroma na te terjatve
potrjena prisilna poravnava nima učinka,
– terjatve upnikov razreda C (terjatve iz
naslova finančnih obveznosti do družbenika) postanejo v skladu s 498. členom ZGD
v postopku prisilne poravnave premoženje
družbe in niso predmet poplačila v prisilni
poravnavi,
– terjatve upnikov razreda D (upniške
terjatve iz naslova obveznosti do dobavitelja
Silveco d.o.o., Grosuplje) se konvertirajo v
lastniški delež, v skladu s petim odstavkom
43. člena ZPPSL pod pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 23. 3. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
23. 7. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 11. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
St 123/2007
Os-26348/07
To sodišče je s sklepom St 123/2007 dne
20. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom F. J. I. Trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Gabrsko 32/c, Trbovlje,
davčna številka 81927347, matična številka
1414615.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Leon Benigar Tošič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR, ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun št.
01100-8450084029 (sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 12. 2007, ob 13. 15, v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
St 40/2007
Os-26349/07
1. Z dnem 21. 9. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Tatjana Zorjan
s.p., Okrepčevalnica Hambi, Tišina 1, Tišina, (matična številka 5661152000, davčna
številka 80916520).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefana Ščapa iz Murske Sobote, Ulica
ob progi 53.
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3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev o dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 €. Ne plača se takse za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 422007110006-51100407.
4. Dolžniki stečajnega dolžnika se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 12. 2007, ob 14.15, v razpravni
dvorani št. 12, tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 21. 9. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 9. 2007
St 31/2007
Os-26350/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL se stečajni postopek nad dolžnikom
Pletilstvo Ivančič d.o.o. – v stečaju, Nemčavci 1/d (matična številka 1214861000,
davčna številka 50788710), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Prekliče se narok za preizkus terjatev, ki
je določen za 17. 10. 2007, ob 14. uri.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 9. 2007
St 35/2007
Os-26351/07
1. Z dnem 21. 9. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Elektroinstalacije in trgovina Tratnjek Dragutin
s.p., Glavna ulica 71, Lendava, (davčna
številka 78763797).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, Boračeva 50/a, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazilih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-51100357.
4. Dolžniki stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 18. 12. 2007, ob 14.30, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 21. 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 21. 9. 2007
St 42/2007
Os-26352/07
1. Z dnem 21. 9. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Cocktail Bar Janez Belcl s.p., Križevci pri Ljutomeru 2,
matična številka 1878867, davčna številka
53624670.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po
objavi tega stečajnega postopka. K vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 7,93 EUR
in največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. čelna Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks. št. 01100-8450086648, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100427.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 19. 12. 2007, ob 13.30, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 24.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 21. 9. 2007 nabije na oglasno
desko 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 21. 9. 2007
St 51/2007
Os-26353/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2007, z dne 21. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Hvala Silva
s.p. – Trgovina Ivana, Krempljeva ulica 6,
Ptuj, matična številka 5289822000, šifra dejavnosti 52.410, davčna številka 91386900.
Odslej firma glasi: Hvala Silva s.p. – Trgovina Ivana, Krepljeva ulica 6, 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
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 4. 12.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 9. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 9. 2007
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St 10/2006
Os-26354/07
To sodišče je dne 21. 9. 2007 s sklepom,
opr št. St 10/2006 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Sever Marjan s.p. – MSO
Proizvodnja, trgovina in posredništvo,
Hajndl 24 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 9. 2007

Izvršbe
In 65/2006
Os-24216/07
Dne 23. 4. 2007 je izvršitelj Robert Dorn
v rubežnem zapisniku o opravljenem rubežu
stanovanja št. 17, v petem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Naselje heroja Maroka 17, Sevnica, v velikosti 46,62 m2
in neto izmeri 44,55 m2, zaznamoval rubež
iste nepremičnine v korist upnice Republike
Slovenije, Ministrstva za finance, DURS, DU
Brežice, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu,
Vrhovčeva 18, Novo mesto.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 8. 2007
In 7/2007
Os-24370/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 7/2007, je bil dne 23. 4. 2007
opravljen v korist upnika RS, Ministrstva za
finance, DURS, Davčni urad Brežice, rubež
nepremičnine, stanovanja št. 13, v tretji etaži večstanovanjske hiše na naslovu Kvedrova cesta 31, Sevnica, v izmeri 43,75 m2, last
dolžnice Mimice Žibert, s.p., Kvedrova cesta
31, Sevnica.
Okrajno sodišče v Sevnici
dene 30. 8. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6126/2004
Os-13472/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 16. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog predlagateljice Andrejeke Preskar Hudernik, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine –
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 1993,
sklenjene med prodajalko Železarno Štore
Jeklo d.o.o. in kupcem Romih Antonom, za
stanovanje št. 38, v Celju, Čopova ulica 23,
vpisanem v vl. št. 2276/39, k.o. Celje. Po
izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 38, v Celju, na naslovu Čopova ulica
23, vpisanem pri vl. št. 2276/39, k.o. Celje,
se zahteva v korist Preskar Hudernik Andrejke, Čopova ulica 23, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
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lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2007
Dn 7646/2006
Os-13473/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 16. 2. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Jančar
Aleksandra, Teharje 9, Teharje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe z dne 17. 8.
1998, sklenjene med prodajalcema Igorjem
Čušem in Tatjano Ilič ter kupcem Prodajni
center Čebelica Griže d.o.o., in sicer za nepremičnino parc. št. 426/3, k.o. Ostrožno.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 426/3, k.o. Ostrožno, se zahteva v korist predlagatelja Aleksandra Jančarja, stan. Teharje 9, Teharje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2007
Dn 1072/2006
Os-13474/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 1. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog predlagateljice
Stokavnik Alojzije, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, in sicer za stanovanje št. 6 v izmeri
58,41 m2, ID št. 6.E, na naslovu Vrunčeva
ulica 35, Celje, vpisanem v vl. št. 1496/7,
k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 6, v izmeri 58,41 m2, ID št. 6.E, v vl.
št. 1496/7, k.o. Celje, se zahteva v korist
Stokavnik Alojzije, Vrunčeva ulica 35, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v sladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2007
Dn 3051/2007
Os-23869/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 4. 6. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Simer d.o.o., Ipavčeva 22, Celje, ki ga zastopa odv. Dejan
Gracer, Gosposka 4, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10. 1998,
št. 2/98-D, sklenjene med Kovinotehno Celje d.d., kot prodajalko in Simer d.o.o. Celje, kot kupcem, za naslednje prostore na
naslovu Stanetova ulica 4, Celje: pisarna
št. 20 v I. nadstropju, v izmeri 30 m2 (sedaj
ID 9.E), vpisana v podvl. št. 2347/10, k.o.
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Celje, pisarna št. 21 v I. nadstropju v izmeri
37 m2 (sedaj ID 10.E), vpisana v podvl. št.
2347/11, k.o. Celje, pisarna št. 22, v I. nadstropju v izmeri 60 m2 (sedaj 11.E), vpisana
v podvl. št. 2347/12, k.o. Celje. Po izjavi
predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na prostorih
na naslovu Stanetova ulica 4, Celje: pisarna
št. 20 v I. nadstropju v izmeri 30 m2 (sedaj ID
9.E), vpisana v podvl. št. 2347/10, k.o. Celje,
pisarna št. 21 v I. nadstropju v izmeri 37 m2
(sedaj ID 10.E), vpisana v podvl. št. 2347/11,
k.o. Celje, pisarna št. 22, v I. nadstropju v izmeri 60 m2 (sedaj ID 11.E), vpisana v podvl.
št. 2347/12, k.o. Celje, se zahteva v korist
Simer d.o.o., Ipavčeva 22, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 8. 2007
Dn 1611/2007
Os-24372/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Domijan Milene, stan. Kratka ulica 4, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za
vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino ident. št. 2.E – stanovanje številka 2,
v pritličju, Tomšičeva ulica 10, Slovenska
Bistrica, vpisana pri podvložku št. 2569/1,
k.o. Slovenska Bistrica, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist Domijan Milene, stan. Kratka ulica 4,
Slovenska Bistrica, EMŠO 1410950505416,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
de 29. 8. 2007
Dn 1942/2006
Os-24373/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Gozdnega gospodarstva Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, Maribor, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za vknjižbo
lastninske pravice za nepremičnino parc. št.
2.E – stanovanjski prostor št.359-2 v 3. in 1.
etaži v skupni izmeri 71,77 m2, ki se nahaja
v stavbi z identifikacijsko št. 0763-00359,
na naslovu Granitna ulica 8, Oplotnica, na
parceli št. 2059, k.o. 0763 Oplotnica, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Jerice Strelec, stan. Granitna ulica 8, Oplotnica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica

za ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 29. 8. 2007

Amortizacije
N 756/2006
Os-10852/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Hvalc Bogomira iz Maribora, Valvasorjeva 15, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih od I-A-8265 do I-A-8267,
KRS Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
po predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 68/2007
Os-24065/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Danice Muc, Stankovci 2, pošta Ribnik, Republike Hrvaška, ki jo
zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik
v Metliki, proti toženim strankam: 1. neznani
in neznano kje živeči Petar Jakovac, Miliči
6, 2. neznani in neznano kje živeči Rade
Jakovac, Miliči 6 in 3. Jakovac Zadruga,
Miliči 6. zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pcto 420 EUR,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku dne 20. 8. 2007 postavlja začasnega
zastopnika neznanim in neznanokje živečim
Petru Jakovcu, Radu Jakovcu in Zadrugi
Jakovac.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Kolodvorska 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko Petra Jakovca, drugo toženo stranko Rada Jakovca in tretjo
toženo stranko zadrugo Jakovac, vse do
takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bo pristopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 8. 2007
P 27/2007
Os-24079/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Mladena Radojčiča, Bojanci 15, Vinica in 2. Mirjane Vrlinič,
Cankarjeva ul. 2, Črnomelj, ki ju zastopa
pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti toženim strankam 1. neznanim
in neznanokje živečim dedičem pok. Jova
Vrliniča iz Bojancev 17 in 2. neznanim in neznanokje živečim dedičem pok. Nika Vrliniča
iz Bojancev 5, zaradi ugotovitve lastninske
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pravice na podlagi priposestvovanja in izstavitve z.k. listine, pcto 4.000 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 5. 6. 2007 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem pok. Jova Vrliniča iz Bojancev 17 in
neznanim in neznanokje živečim dedičem
pok. Nika Vrliniča iz Bojancev 5.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– Gorazd Vrlinič iz Bojancev 34, Vinica.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznanokje
živeče dediče pok. Jova Vrliniča iz Bojancev
17 in neznane in neznanokje živeče dediče
pok. Nika Vrliniča iz Bojancev 5, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
de 5. 6. 2007
N 98/2006
Os-24104/07
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka: 1. Karolina
Cerkvenič, Marezige 67, Marezige, 2. Nadica Treven, Zg. Škofije 72a, Škofije, 3. Marija Grizonič, Veluščkova 8, Izola, 4. Lilijana
Feher, Proletarskih brigad 23, Izola, zoper
nasprotne udeležence: 1. Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, Koper, 2. Andrej Palčič, Lukini 13, Gračišče, 3. Anton Nino Palčič, Lukini 13, Gračišče, 4. Henrik Palčič,
neznano bivališče v Italiji, 5. Ivan Palčič,
neznano bivališče v Italiji, 6. Anton Paliska,
neznanega bivališča v tujini, 7. dediči po
pok. Mateju Marcelu Palčiču: 8. Ana Palčič,
Erjavčeva 3, Koper, 9. Eda Palčič, Erjavčeva 3, Koper, 10. Miran Palčič, Strunjan
100, Portorož, zaradi razdružitve solastnine, s sklepom z dne 22. 5. 2007 četrtemu
nasprotnemu udeležencu Henriku Palčiču
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega bivališča in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, postavilo
začasnega zastopnika, odvetnika Matjaža
Kezunovića iz Kopra, Ankaranska cesta 7.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega
udeleženca vse do takrat, dokler nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2007
N 98/2006
Os-24105/07
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka: Karolina
Cerkvenič, Marezige 67, Marezige, 2. Nadica Treven, Zg. Škofije 72a, Škofije, 3. Marija Grizonič, Veluščkova 8, Izola, 4. Lilijana
Feher, Proletarskih brigad 23, Izola, zoper
nasprotne udeležence: 1. Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, Koper, 2. Andrej Palčič, Lukini 13, Gračišče, 3. Anton Nino Palčič, Lukini 13, Gračišče, 4. Henrik Palčič,
neznano bivališče v Italiji, 5. Ivan Palčič,
neznano bivališče v Italiji, 6. Anton Paliska,
neznanega bivališča v tujini, 7. dediči po
pok. Mateju Marcelu Palčiču: 8. Ana Palčič,
Erjavčeva 3, Koper, 9. Eda Palčič, Erjavčeva 3, Koper. 10. Miran Palčič, Strunjan 100,
Portorož, zaradi razdružitve solastnine, s
sklepom z dne 22. 5. 2007 petemu nasprotnemu udeležencu Ivanu Palčiču na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona

o pravdnem postopku, v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega bivališča in v Republiki Sloveniji
nima pooblaščenca, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Petra Kosa iz Kopra,
Vojkovo nabrežje 23. Začasni zastopnik bo
zastopal nasprotnega udeleženca vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma drug organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2007
N 98/2006
Os-24106/07
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagateljev postopka: 1. Karolina
Cerkvenič, Marezige 67, Marezige, 2. Nadica Treven, Zg. Škofije 72a, Škofije, 3. Marija Grizonič, Veluščkova 8, Izola, 4. Lilijana
Feher, Proletarskih brigad 23, Izola, zoper
nasprotne udeležence: 1. Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, Koper, 2. Andrej Palčič,
Lukini 13, Gračišče, 3. Anton Nino Palčič,
Lukini 13, Gračišče, 4. Henrik Palčič, neznano bivališče v Italiji, 5. Ivan Palčič, neznano
bivališče v Italiji, 6. Anton Paliska, neznanega bivališča v tujini, 7. dediči po pok. Mateju
Marcelu Palčiču: 8. Ana Palčič, Erjavčeva
3, Koper, 9. Eda Palčič, Erjavčeva 3, Koper,
10. Miran Palčič, Strunjan 100, Portorož, zaradi razdružitve solastnine s sklepom z dne
22. 5. 2007 šestemu nasprotnemu udeležencu Antonu Paliski na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 37. členom Zakona o
nepravdnem postopku, ker je neznanega
bivališča in v Republiki Sloveniji nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Nevenko Stanć iz Kopra, Trg Brolo
12. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma drug
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2007
P 475/2006
Os-24483/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petrovič, v pravdni zadevi tožeče stranke Olge Zelenjak, Vinogradniška pot 29, Ankaran, ki jo zastopa odv.
Monika Mavsar iz Portoroža, zoper toženo
stranko Gašperja Miloka, neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice,
s sklepom z dne 21. 6. 2007, toženi stranki
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, ker je
neznanega bivališča in v Republiki Sloveniji
nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Bredo Demšar, Pristaniška 8, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma drug organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2007
P 136/2007
Os-24073/07
Okrožno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi tožeče stranke Slovenskega
zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, zoper toženo stranko Dugi
Dejana, Na prehodu 15 (Košaki), Maribor,
dne 9. 8. 2007 sprejelo naslednji sklep:
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za začasno zastopnico toženi stranki se
postavi odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova ul. 1. Novo mesto.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 8. 2007
N 48/2007
Os-24484/07
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič, v nepravdni zadevi
predlagatelja Filipič Alberta, Ulica OF, Izola, ki ga zastopa odv. Tatjana Stojkovič
Pavlovec iz Kopra, zoper nasprotne udeležence 1. Benvenuto Ivana, 2. Benvenuto
Jožefa, 3. Benvenuto Karla, 4. Benvenuto
Romana, 5. Benvenuto Salvatoreja, vsi neznanega naslova, 6. Benvenuto Carboni
Floro, V. L. Ghini 23, Genova in 7. Benvenuto Pugliese Elviro, V. G. Zanetti 4, Trst,
zaradi ureditve razmerij zaradi gradnje čez
mejo pcto. 1.251,88 EUR, prej 300.000
SIT) sklenilo:
nasprotnim udeležencem neznanega
bivališča v tujini, se kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Rok Munih iz Kopra, Župančičeva 16.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotne
udeležence v postopku vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženci oziroma njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 8. 2007
I 255/2007
Os-24693/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku
Borisu Veznaverju, Seča 27, Portorož, zaradi izterjave 4.941,51 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 255/2007, postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 8. 2007

Oklici dedičem
D 123/2006
Os-22596/07
Dne 11. 1. 2006 je umrla Bernarda Špendau, roj. 16. 8. 1946, nazadnje stan. Celje,
Ul. bratov Vošnjakov 4.
Sodišče poziva vse, ki bi prišli v poštev
kot zakoniti dediči po zapustnici, da se v
roku enega leta po objavi oklica priglasijo
Okrajnemu sodišču v Celju.
Če se dediči ne bodo priglasili, bo sodišče štelo, da le-teh ni in zapuščinski postopek nadaljevalo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 8. 2007
IV D 606/2007
Os-24092/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Eli Vokal, roje-
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ni Lahajner, roj. 9. 2. 1919, umrli 15. 2. 2007,
nazadnje stanujoči v Ljubljani, Kogejeva ulica 8, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, zato je
nastopilo oporočno dedovanje. Zapustnica
je bila vdova, potomcev ni imela, starši pa
so umrli pred njo. Glede nato, da zakoniti dediči po zapustnici sodišču niso znani,
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2007

Oklici pogrešanih
N 88//2006
Os-25063/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Puc Franka, Šempas
65, ki ga zastopa odv. Branka Mevlja Turk iz
Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer Validoni Rozalijo, z
zadnjim bivališčem Siena, Via Elisa 1, Pienza, Italija, ki jo zastopa začasna zastopnica,
odv. Ana Jug iz Nove Gorice.
O pogrešani razen izpiska iz zemljiške
knjige, da je bila pogrešana živa, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Validoni Rozalije, naj to javijo tukajšnjem sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 9. 2007

Kolektivni delovni spori
XPd 747/2007
Os-26459/07
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem KNSS – neodvisnost, konfederacija
novih sindikatov Slovenije, Sindikat podjetja
Slovnica, Celovška 206, Ljubljana in nasprotnim udeležencem Slovenica Življenje d.d.,
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preimenovana v KD Življenje d.o., Celovška
206, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni in 1. narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 16. 11. 2007, ob
8.30, v sobi št. 3/I, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 24. 9.
2007.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2007

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 63/2007
Os-26197/07
Pri tukajšnjem sodišču je bil dne 13. 9.
2007 vložen predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, sprejete na skupščini
NLB Koroška banka d.d. dne 14. 8. 2007 v
višini 699 EUR na delnico za imetnika delnic NLB-KB oziroma manjšinske delničarje.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke
3. odstavka 605. člena ZGD-1 lahko v enem
mesecu od objave tega predloga v Uradnem
listu RS vložijo svoje predloge za sodni preizkus denarne odpravnine NLB-KB, po preteku tega roka pa takšnega predloga ni več
dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Ng 50/2007
Os-26216/07
Pri tukajšnjem sodišču je bil vložen predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja
po določbah 489. člena ZGD (Uradni list
RS, št. 15/05), in sicer primerne odpravnine
izstopajočim delničarjem ob vpisu sklepa
vključitve družbe Intertrans, mednarodna
špedicija d.d., Ljubljana v glavno družbo
Schenker d.o.o., Ljubljana. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke 529/a člena
ZGD lahko v 1 mesecu od objave obvestila
o vložitvi tega predloga vložijo svoje predloge za navedeni preizkus oziroma določitev
primerne odpravnine, po preteku tega roka
takšen predlog ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 6232/2007
Rg-22111/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tekavec Impex
k.d., trgovsko podjetje in zastopstvo Glavarjeva 63, Komenda, objavlja sklep:
družba Tekavec Impex k.d., trgovsko
podjetje in zastopstvo, Glavarjeva 63,
Komenda, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Tekavec Vanda, Glavarjeva 63, Komenda in Gantar Roman, Valburga 59B, Smlednik, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 26. 7. 2007
Srg 7940/2007
Rg-24046/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Beham
d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep:
Beham, poslovno svetovanje in naložbe d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, reg. št. vl. 1/41354/00, matična številka
2074648, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 21. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Janar, poslovno
svetovanje in naložbe d.o.o., Čebelarska
ulica 7, Ljubljana, matična št. 2065533, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2007
Srg 9057/2007
Rg-24054/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
Krtina - založništvo d.o.o., Hrenova 16,
Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Krtina - založništvo d.o.o., Hrenova
16, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10869/00, matična številka 5462177, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edinega družbenika z dne 6. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Zdravko Kobe, Stari
trg 34, 8342 Stari trg ob Kolpi, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2007
Srg 09425/2007
Rg-24057/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lenti, gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Središka 4, objavlja
sklep:
Lenti, gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana,
Središka 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Gashi Florent, Pot k Savi
26A, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2007
Srg 8079/2007
Rg-24058/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Tretje sanje d.o.o.,
Ljubljana, Hacquetova 7, objavlja sklep:
družba Tretje sanje, storitvene dejavnosti d.o.o., 1000 Ljubljana, Hacquetova
7, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Lidija in Zoran Pirman,
oba Grenc 18a, 4220 Škofja Loka, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 10. 8. 2007
Srg 2288/2007
Rg-24042/07
Družba E. C. D. Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Krožna pot
12/a, Maribor, reg. št. vl. 1/8806-00, katere
družbenici sta Pišek Jožefa, Pirmasenser
weg 10/a, Dusseldorf, Nemčija in Pišek Carmel, Parecag 121, Sečovlje, po sklepu družbenic družbe z dne 17. 8. 2007, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Pišek Jožefa in Pišek Carmel.
Zoper sklep lahko družbenici, 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 27. 8. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Belovič Lara, Kopališka ulica 010, Kranj,
potni list, št. P00777605, izdala UE Kranj.
gnt-273002
Blakaj Rahman, Raičeva ulica 004B,
Ljubljana, potni list, št. P00732202, izdala
UE Ljubljana. gns-272853
Časar Jernej, Markišavci 018B, Murska
Sobota, potni list, št. PB0262094, izdala UE
Murska Sobota. gnq-273305
Delić Dinka, Tekavčeva cesta 014,
Šoštanj, potni list, št. P01198137, izdala UE
Velenje. gnv-272850
Dimitrijević Zlatibor, potni list, št. P00918204,
izdala UE Ljubljana. gns-273303
Dolenec Tomaž, Švarova ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00959970, izdala
UE Ljubljana. gnj-273012
Džafić Samir, Ledavska ulica 017,
Murska Sobota, potni list, št. P00316756,
izdala UE Murska Sobota. gnq-273005
Eržen Drago, Gorenja vas – Reteče
046A, Škofja Loka, potni list, št. P00391880,
izdala UE Škofja Loka. gnd-273293
Fortuna Egon, potni list, št. P00095126,
izdala UE Koper. gnx-273298
Gorza Stanislav, Brilejeva ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00333508, izdala
UE Ljubljana. gnq-272855
Grabež Milovan, Agrokombinatska cesta
006A, Ljubljana, potni list, št. P00238762,
izdala UE Ljubljana. gnp-272856
Haliti Arafat, Ulica Andreja Kumarja 029,
Ljubljana, potni list, št. P00608880, izdala
UE Ljubljana. gnr-273304
Halus Renata, Turjanci 003, Radenci,
potni list, št. P00628039, izdala UE Gornja
Radgona. gnr-272854
Jorgić Mateja, Škofjeloška cesta 017,
Medvode, potni list, št. P00885542, izdala
UE Ljubljana. gnp-273306
Jović Velimir, Trg revolucije 020, Trbovlje,
potni list, št. P01064758, izdala UE Trbovlje.
gnc-273294
Koščak Agata, Bratovševa ploščad 036,
Ljubljana, potni list, št. P01151672, izdala
UE Ljubljana. gnk-273011
Kotnik Damijan, Črneče 143, Dravograd,
potni list, št. P00980653, izdala UE
Dravograd. gnu-273301
Likar Simon, Bača pri Modreju 053, Most
na Soči, potni list, št. P00894316, izdala UE
Tolmin. gno-273007
Lojak Stjepan, Cesta Alojza Travna 019,
Jesenice, potni list, št. P00284125, izdala
UE Jesenice. gnu-272851
Marđetko Marijan, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, potni list, št. P00839186, izdala
UE Ljubljana. gnp-273006
Mavsar Maruša, Kovinarska ulica 011A,
Krško, potni list, št. P00334623, izdala UE
Krško. gnx-272848
Mihelj Sonja, Erjavčeva ulica 031, Nova
Gorica, potni list, št. P00581118, izdala UE
Nova Gorica. gnn-272858
Mujič Jane, Križevniška ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00913187, izdala
UE Ljubljana. gnr-273004

Novljan Boštjan, Na Plavžu 013,
Železniki, potni list, št. P00100805, izdala
UE Škofja Loka. gnl-273010
Oman Jaka, Srednje Bitnje 055, Žabnica,
potni list, št. P00005509, izdala UE Kranj.
gnt-273302
Stanojević Miroslava, Resljeva cesta
044, Ljubljana, potni list, št. P00112607,
izdala UE Ljubljana. gno-273307
Strizzich Michael, Zgornja Hajdina 010B,
Hajdina, potni list, št. P00078929, izdala UE
Ptuj. gnw-272849
Šink Pavla, Polje 014, Zagorje ob Savi,
potni list, št. P00505156, izdala UE Zagorje
ob Savi. gno-272857
Šoberl Neja, Kapucinski trg 011, Škofja
Loka, potni list, št. P00941369, izdala UE
Škofja Loka. gnn-273008
Tirić Alen, Vojkova cesta 060, Ljubljana,
potni list, št. P00614771, izdala UE Ljubljana.
gnw-273299
Tomažič Iztok, Žirovnica 059B, Žirovnica,
potni list, št. P00778756, izdala UE Jesenice.
gns-273003
Torkar Jurij, Trnje 032, Železniki, potni
list, št. P00357869, izdala UE Škofja Loka.
gnm-273009
Travnik Danijel, Ulica Staneta Bokala
009, Jesenice, potni list, št. P00499228,
izdala UE Jesenice. gny-273297
Trost Janez, Apače 006, Apače, potni list,
št. P01175406, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-273296
Vukomanović Sašo, Dobrava 090,
Otočec, potni list, št. P00842385, izdala UE
Novo mesto. gnv-273300
Završnik Polona, Miren 142D, Miren,
potni list, št. P00892382, izdala UE Nova
Gorica. gnb-273295
Žerdoner Borut, Kersnikova ulica 012,
Maribor, potni list, št. P00923690, izdala UE
Maribor. gnt-272852

Osebne izkaznice preklicujejo
Alič Blaž, Breg 1, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 002120093. gnw-273249
Aram Marijan, Valvasorjeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001267127.
gno-273182
Bajec Katarina, Cesta komandanta
Staneta 14, Litija, osebno izkaznico, št.
000784649. gnq-272780
Baltić Islam, Gradišče, Grad. in Polj. 16,
Litija, osebno izkaznico, št. 000738749.
gnr-272779
Baša Jernej, Branik 49, Branik, osebno
izkaznico, št. 002060046. gnh-273039
Bečan Franci, Seničica 24/c, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000594735.
gnx-272998
Beliš Kaja, Kidričeva cesta 55,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001671366.
gnb-273070
Belšak Manuela, Prekmurska ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001971717.
gnu-273176
Berberovič Milan, Zrkovci 54, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000645889.
gnr-273179

Botonjić Benjamin, Vučja Gomila 17,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001593314. gne-273192
Božiček Nives, Seča 60, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 000991937.
gns-273228
Božičević Marija, Levstikova cesta 13,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000088078.
gnc-273269
Bračko Petra, Zbelovo 58, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001453112.
gnv-273050
Bukovec
Ingrid,
Kidričeva
ulica
33/c, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001909088. gng-273040
Celcer Simon, Tovarniška cesta 7,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001003191.
gnb-272970
Cof Marija, Cesta 1. maja 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000549886. gnb-273220
Cvetko Janez, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000182973.
gnj-272937
Čebašek David, Ulica Lojzeta Hrovata
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 002156145.
gnf-273216
Čeh Srečko, Žikarce 83, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001587271. gnz-272971
Čerče Marija, Ulica Angelce Ocepkove
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000381493. gns-272928
Černilogar Damijan, Vodnikova ulica 8,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 000739271.
gnd-273068
Čop Sašo, Omerzova ulica 19,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001564123.
gnd-273193
Čop Viktorija, Ljubljanska cesta 33,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001007242.
gnp-272781
Dolanc Robert, Stantetova ulica 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001501135.
gnc-273069
Dostanić Olivera, Rojčeva ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001504721.
gnz-272921
Drinovec Tanja, Partizanska cesta 10/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000862204.
gne-273217
Drmota
Boštjan,
Vrtnarija
10/b,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000427605.
gnt-273277
Drozg Branko, Brezje pri Slovenski
Bistrici 8, Slovenska Bistrica, osebno
izkaznico, št. 000220321. gnt-273052
Erjavec Mira, Ulica svobode 19, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000266955.
gnu-273226
Erženičnik
Milenka,
Zagrajec
7,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000709212.
gnu-273001
Fatur Igor, Krožna pot 8/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000346122.
gnv-273075
Fistrič Christian, Likozarjeva ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000267981.
gnu-272976
Fuks Marjan, Pristava 21/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000251029. gnc-273119
Gajsler Janez, Zgornji Dražen Vrh 31,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001456931. gnd-272793
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Galijašević Tina, Groharjeva ulica 20,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000408109.
gnl-273035
Gartner Filip, Dašnica 90, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000964266.
gnm-273234
Gomilar Tanja, Cesta Borisa Kidriča
4/b, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
002184099. gnj-272962
Gorenc Mitja, Pod hribom 56/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001216959.
gnb-272920
Gosak Benjamin, Pri Viaduktu 10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001545974.
gni-273063
Grabnar Nevenka, Polje 27, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000654760.
gng-272965
Grbec Silvo, Korte 133, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
001221691.
gnm-272759
Grčić Dorijan, Gregorčičeva ulica
18, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001579159. gnn-272758
Grgovič Simona, Žlebej 1/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000404495.
gnz-273096
Grmek Jožefa, Sončna pot 41, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000197901.
gnr-273229
Grmek Marko, Pristava pri Višnji Gori
15, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
001950425. gni-273213
Grohar Anže, Bašelj 75, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000518016. gnv-272975
Grubelnik Maja, Trg 20, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 002086789. gnx-272748
Guček
Marija,
Hotemaže
49/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000141901.
gnc-273219
Gudelj Radislava, Ulica Hermana
Potočnika 35, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001721534. gnp-272931
Hafner Rojec Luka, Cesta na Mele 7,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001794048.
gnu-273276
Hamzić Andrić Edita, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000372092.
gnr-272929
Holc Nada, Ulica Pohorskega bataljona
42, Maribor, osebno izkaznico, št.
000988085. gnq-272955
Holešek Marija, Krnice 11, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001101751.
gnp-272756
Horvat Albina, Flegeričeva ulica 6,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000437598. gne-272967
Horvat Marjeta, Partizanska ulica 15,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001288374. gnf-273191
Horvat Milan, Trnovski Vrh 10, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001661317.
gny-273047
Hosta Martina, Sela pri Šentjerneju 16,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000338935.
gnh-273264
Hrastnik Franc, Lepa Njiva 54,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001915982.
gny-272797
Hrastovec Kristina, Gomilsko 19,
Gomilsko, osebno izkaznico, št. 001511300.
gnv-272750
Ikić Vukoje, Vilharjeva ulica 13,
Pivka, osebno izkaznico, št. 001760677.
gnq-273080
Imamović Damil, Cesta na Markovec 1/c,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002082249. gns-272978

Imamović Elvis, Ledarska ulica 2,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000036536.
gnv-273175
Intihar Maja, Drenov Grič 180, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001346814.
gnw-273074
Janež Julijana, Verd 90, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000550690. gnt-273077
Janić Boštjan, Adamičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002028436.
gni-272938
Jaušovec Jožef, Koželjskega ulica 4,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001510682.
gnv-273200
Javornik Erika, Črtomirova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000843074.
gno-272957
Jelovčan Ivan, Martinj vrh 30, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001030520.
gnu-273026
Jenišek Elizabeta, Koroška cesta 42,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001662364. gnw-272749
Jenko Marjan, Ilirska ulica 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001903654.
gnl-272935
Jevnikar Darja, Spomeniška ulica 1,
Mirna, osebno izkaznico, št. 000897245.
gnu-273251
Joger Marko, Lupinica 15/a, Litija, osebno
izkaznico, št. 000296263. gny-273247
Jokan Iztok, Neža 26/a, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 002227925. gnh-273064
Jordan Marjan, Dolenje Kamence 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001109811.
gnm-272784
Jurhar Simon, Velenjska cesta 12,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002042280.
gnu-272751
Kager Simon, Partizanska ulica 4,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
000624053. gnk-273211
Kalan Grozdana, Krivec 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000311965.
gnm-272934
Katava Mijo, Ulica Pariške komune 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001824972.
gnt-273177
Ketiš Samo, Drevoredna ulica 7,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002102366.
gni-273188
Klobasa Branka, Dobrova 28, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
002230987.
gnb-273195
Knez Ivan, Galicija 20/a, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000747454. gnc-273244
Kobal Katerina, Pod vrbami 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000970828.
gnq-272930
Kocet Polonca, Zagajski vrh 4, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000285961.
gnz-273271
Kočevar Alenka, Glavarjeva cesta 116,
Komenda, osebno izkaznico, št. 000759013.
gns-273253
Kosi Mihaela, Groharjeva ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000966780.
gnn-273183
Kovačič Anton, Čuklja 14, Dornberk,
osebno
izkaznico,
št.
002099497.
gnb-273245
Kozel Ana, Dražetinci 46/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000791961. gnr-273204
Krajnc Anton, Ivanjševski Vrh 13, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000431011.
gny-273272
Kranjc Evgen, Drežnica 48, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000157466.
gnb-272745
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Kranjec Marija, Knafljev trg 6, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
001186795.
gns-273078
Kreitmayer
Barbara,
Bratovševa
ploščad 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000338094. gnd-272943
Krušič Doroteja, Kersnikova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000728821.
gnt-272902
Kuhar
Andreja,
Žiganja
vas
36/a, Tržič, osebno izkaznico, št. 001629375.
gng-273265
Kunej Sebastjan, Livarska ulica 5,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000001271.
gnx-273073
Lavrič Marko, Markovec 6, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000649448.
gnf-273066
Leban Roza, Ponikve 16, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 002078014. gnz-272746
Lekić Zoran, Vinarska ulica 77a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001301489.
gnl-272960
Likar Amanda, Žirovska cesta 10,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
001664688. gnx-272948
Livaković Kočevar Lara, Glavarjeva
cesta 116, Komenda, osebno izkaznico, št.
002030726. gnr-273254
Lotrič Vlasta, Cesta Cirila Tavčarja 1,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001423286.
gnv-272775
Lozinšek Frančiška, Lancova vas
7/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001831464.
gnq-273205
Majerič Stanislav, Spodnji kraj 42,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000610263.
gni-273088
Majšler Darko, Pregljeva ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001615860.
gnp-272956
Mandir Gašper, Vratji Vrh 19, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002075585.
gnx-273273
Mariani Patrizia, Miren 125/b, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
000444050.
gnv-273250
Markelj Anže, Hrušica 122, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
002010168.
gnk-273261
Marolt
Aleksander,
Jevnica
87,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 000538434.
gnz-273246
Maučec Dejan, Ulica Matije Gubca
22, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
002113712. gns-272753
Maurer Jelka, Cesta v Rožno dolino 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001965218.
gnd-272918
Memedali Arta, Kovinarska ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 001760185.
gnf-272791
Mihajlović Ivan, Spodnje Škofije 240,
Škofije, osebno izkaznico, št. 001717308.
gny-273222
Mikuž Marjan, Kamnik pod Krimom 70,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000613826.
gnx-272798
Milošević
Vodoje,
Žapuže
25/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000872474. gnq-272755
Misja Vladimir, Zadružna ulica 20,
Komenda, osebno izkaznico, št. 000708073.
gnl-272760
Mlinar Franc, Medvedje Brdo 45,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000456885.
gnf-273241
Mravlje Zorko Zorka, Pleteršnikova
ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000417591. gnn-272933
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Muhić Nina, Ulica Vita Kraigherja 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002081050.
gnp-273181
Murko Marcel, Cvetlična ulica 18,
Benedikt, osebno izkaznico, št. 001702295.
gnz-272946
Murko Timotej, Cvetlična ulica 18,
Benedikt, osebno izkaznico, št. 001862482.
gny-272947
Mustavar Sebastijan, Novo Polje, Cesta
XV/2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000944756. gnv-272925
Muzica Snježana, Šolska ulica 34,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000851992. gnp-272981
Nebec Andrej, Kneza Koclja ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001370608.
gny-272922
Nikolić Dejan, Nanoška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001087845.
gne-272942
Noč Andrejka, Ulica Staneta Bokala 16,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001153221.
gnw-272774
Novak Nina, Smlednik 24/b, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001995357.
gnw-272999
Novakov Radivoj, Rižana 43, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001598254. gnw-273224
Obelšer Franc, Ulica IX. korpusa 26,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001163837. gnt-273227
Obermajer Aljoša, Kešetovo 10/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000990790.
gng-273065
Obidič Nina, Ulica Josipa Makuca 14,
Solkan, osebno izkaznico, št. 002207226.
gnr-272904
Obrovnik Aljaž, Kresetova ulica 6,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002138346.
gnr-273029
Obrovnik Jan, Kresetova ulica 6,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002138342.
gnq-273030
Okički Anton, Cesta maršala Tita 58,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001116437.
gnu-272776
Omerzu Simon Christian, Sončana ulica
14, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico,
št. 002036144. gnp-273081
Orehek Roman, Zgornji Hotič 11,
Litija, osebno izkaznico, št. 001631210.
gns-272778
Pačnik Franc, Spodnji trg 47, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000323322.
gng-272790
Pal Edmund, Trstenik 25, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001903335. gns-273028
Palcar Luka, Gradišče 14/a, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000968856.
gnu-273076
Pekez Božo, Kal nad Kanalom 119,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001819390.
gnc-272744
Pelhan Nataša, Lapajnetova ulica 59,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001952448.
gnl-273210
Petek Andrej, Podgorje 122/b, Podgorje,
osebno
izkaznico,
št.
000054237.
gnt-273252
Peterka Franc, Laze pri Dolskem 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001189510.
gnk-273236
Pipan Petra, Vojščica 68, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000451268.
gne-272742
Počkaj Metod, Javorškova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000119348.
gnk-272761
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Podkrajšek Aleš, Polje 27, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 002190261.
gnk-272961
Pokrivač Klemen, Ciril Metodova cesta
3, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001812936. gnr-272804
Pongrac Paula, Kersnikova cesta 11,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000272466.
gns-272953
Prah Adolf, Cesta na grad 64, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001913565.
gnk-273186
Prašnikar Tanja, Godešič 54, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001133607.
gnf-273041
Prelc Franc, Bertoki, Markova ulica 1/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001483735. gnr-272979
Premrl Klavdija, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000919910.
gny-272747
Prevolšek Edvard, Celjska cesta 62,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000434670.
gnz-273046
Pugelj Gregor, Lipa 17a, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002221283.
gnv-272950
Rakovec Matjaž, Dolenja vas 52/b,
Selca, osebno izkaznico, št. 001855493.
gnt-273027
Ramović Smail, Potrčeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649740.
gng-272940
Rekar Sara, Ravenska pot 59, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
002043063.
gnl-273235
Reven Marija, Dobravšce 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000633418.
gne-273042
Rituper Bogomila Klara, Škerljeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000315465.
gnt-272927
Rožič Marija Olga, Rateče 104, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 001399961.
gnf-272916
Sadar Ana, Valična vas 11, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000472983.
gnu-272951
Saksida Viktor, Šmarje 49, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001098711.
gns-273103
Savec Sebastijan, Frankolovska ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001909861.
gnr-272954
Sečen Mirko, Sela pri Dobovi 27,
Dobova, osebno izkaznico, št. 000731308.
gnc-273094
Sever Dejan, Podgorica pri Podtaboru 1,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002218169.
gnj-273212
Simonišek
Anica,
Vrzdenec
13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001476757.
gnd-273043
Skok Božena, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000029896.
gnf-272941
Smej Stanka, Gregorčičeva ulica 5,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 000786444.
gng-273190
Sobotič Franc, Novake 17, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001338118.
gns-273053
Sok Katarina, Aškerčeva ulica 3/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000183319.
gns-273178
Sotler Mihael, Curnovec 11, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001476977.
gnm-273034

Steblovnik Jožica, Breg pri Polzeli 49/f,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001067013.
gnd-273243
Strajnar Nataša, Kresetova ulica 6,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001241010.
gnp-273031
Strmole Bojan, Gorenje Jesenice 6,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico,
št. 001409167. gnb-273120
Strnad Danijela, Labor 41, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001942875. gnj-273187
Šamec Jožefa, Pernica 287a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001934618.
gnh-273214
Šiftar Uroš, Pivkova ulica 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001815697.
gnm-272959
Škvarča Edvard, Ulica talcev 6, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000010352.
gns-272903
Šlebinger Karel, Lutverci 80/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000509209.
gnq-272805
Šobak Marjan, Gorjanska cesta 14,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001962253. gnz-273196
Šoberl Neja, Kapucinski trg 11, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001221808.
gne-272917
Špehar Antonija, Mrakova ulica 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000047413.
gng-273215
Štukelj Bojan, Obala 132, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001841782.
gnk-272786
Štupica
Slavko,
Jurjevica
59/a,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000570541.
gno-273232
Tadina Olga, Nad Čreto 13, Kamnica,
osebno
izkaznico,
št.
000459505.
gnr-273079
Tegeltija Aleš, Dunajska cesta 180,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002083799.
gnw-272924
Tenčič Milan, Muzejski trg 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000831057. gnq-272980
Tratnjek Leon, Lipovci 12/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001764994.
gnr-272754
Traven Zlatko, Planina 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001270410. gnt-272977
Ukaj Armende, Rimska cesta 105,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. AH 34810 – za tujca.
gne-273242
Vajs Jožef, Libanja 29, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001403655. gnh-273189
Valič Domen, Raičeva ulica 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001749867.
gno-272932
Vervega Franc, Vojašniška ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000723831.
gnn-272958
Vezovišek Goriup Zdenka, Verdijeva
ulica 30, Piran – Pirano, osebno izkaznico,
št. 001766764. gnl-272785
Vidic Ksenija, Gregorčičeva ulica 29/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001185754.
gnq-273180
Vidic Matija, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001769136.
gnc-272919
Vidmar Borut, Kosovelova ulica 10,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000019730.
gnq-273055
Vidovič Ana, Lovrenc na Dravskem polju
85/g, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001262796.
gns-273203
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Vilčnik Aleš, Muretinci 207a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001855130. gnt-273202
Virtnik Aleš, Strnišče 12, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002099315. gnd-273118
Visočnik Matevž, Bukovec 19, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001272268.
gnc-273194
Vouri Mihael, Sotina 47, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001120287.
gnt-272752
Vrečar Marjan, Tovarniška ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 001684263.
gne-272792
Zakrajšek Marko, Šalek 91, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000350101.
gnb-273270
Zalokar Januša, Černetova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000961073.
gnu-272926
Zapušek Maja, Ravenska pot 38,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 002035493.
gnb-272945
Zgonec Anton, Cesta 19. oktobra 2,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000208361.
gnj-272762
Zlatkovski Stanislava, Tbilisijska ulica
102, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000118451. gnc-272944
Zrnec Zlatka, Zdenska vas 51,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001296424.
gnt-272952
Zupan Gregor, Doslovče 26/c, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000707037.
gnj-273262
Žibert Slavko, Gorenje Skopice 44/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000531757.
gnu-273051
Žižek Franci, Zgornja Hajdina 83,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000954748.
gnx-273048

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajlec Vinko, Betnavska cesta 106,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 003122262, reg. št. 12931, izdala UE
Maribor. gnp-273281
Alič Blaž, Breg 1, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003124277, reg.
št. 23505, izdala UE Krško. gnx-273198
Bambič Goran, Ulica Tuga Vidmarja 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001908735, reg. št. 42324, izdala UE
Kranj. gny-272972
Bartolj Franci, Bistrica 36, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001732205, reg. št. 8809, izdala UE
Trebnje. gno-273032
Bečarski Daniel, Ulica Rudija Papeža
32, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001561143, reg. št. 55579, izdala UE
Kranj. gne-272992
Benevol Tomaž, Rozmanova ulica 1,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 19239, reg. št. 29497, izdala
UE Koper. gnz-273125
Bergant Franc, Sv. Lenart 29, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000657365, izdala UE Škofja Loka.
gnh-272764
Bizjak Vladimir, Preserje 12, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001928511, izdala UE Nova Gorica.
gnj-272912
Blažko
Edvard,
Lokavec
41/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 2206727, reg. št. 14173, izdala UE
Ajdovščina. gnl-272735
Bogolin Branko, Drnovo 74, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, reg. št. 12683, izdala UE
Krško. gnz-272721
Bohinec Monika, Slovenski javornik,
Cesta Toneta Tomšiča 98/d, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003215499, izdala UE Jesenice.
gnv-272900
Capl Sandi, Ličebca 13, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001283625, reg. št. 13510, izdala UE
Slovenske Konjice. gne-273267
Čiček Avgust, Gornje Petrovče 5,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001637770, reg. št. 4788, izdala UE
Ribnica. gno-273257
Dobravc Irena, Škapinova ulica 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003032404, reg. št. 427235, izdala UE
Celje. gnh-273114
Duh Urban, Gmajna 10, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 20858, izdala
UE Krško. gnb-272720
Đukić Zoran, Hladilniška pot 267a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003160436, reg. št. 218405, izdala UE
Ljubljana. gne-273142
Erker Tit Andrej, Rimska cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001995221, reg. št. 215691, izdala UE
Ljubljana. gnb-273145
Feguš Boris, Nova vas pri Markovcih
53, Markovci, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 3113563, izdala UE
Ptuj. gnf-272741
Fele Klemen, Koroška cesta 31,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003070422, reg. št. 283006, izdala UE
Ljubljana. gny-273197
Frelih Janez, Ulica Koroškega bataljona
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001913969, izdala UE Ljubljana.
gnk-273136
Gajsler Janez, Zgornji Dražen Vrh 31,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003062769, izdala UE
Pesnica. gnz-272796
Gašperin Vitomir, Vrtača 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1793051, reg. št. 173806, izdala UE
Ljubljana. gnm-273259
Glišović Vančo, Prušnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142549, reg. št. 206049, izdala UE
Ljubljana. gnh-273139
Golob Matic, Opekarniška cesta
12/d, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003117577, reg.
št. 57123, izdala UE Celje. gnp-273106
Gornik Jasmina, Ulica Manice Komanove
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001491569, izdala UE Ljubljana.
gnw-273274
Grabar Danica, Kicar 38, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1039865, izdala
UE Ptuj. gni-272738
Grabnar Nevenka, Polje 27, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2131422, reg. št. 12450. gnf-272966
Grom Jernej, Storžev grič 10, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGEFGH, št.
S 3125082, reg. št. 19040, izdala UE
Vrhnika. gnp-272806
Grubelnik Maja, Trg 20, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003162049, izdala
UE Ravne na Koroškem. gng-272915
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Halilagić Mustafa, Resslova ulica 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. SI 000045491,
izdala UE Koper. gnf-273291
Hamzić Andrić Edita, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003067943, reg. št. 282673, izdala UE
Ljubljana. gnq-273130
Hauptman Tomaž, Šuštarjeva kolonija
15, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001852272, izdala UE Trbovlje.
gnt-273127
Holešek Marija, Krnice 11, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000155709, izdala UE Hrastnik.
gnf-272991
Horvat Marijo, Zenkovci 76, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001439223D, izdala UE Murska Sobota.
gnp-272731
Hrovat Žan, Begunjska cesta 25,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003055831, izdala UE Radovljica.
gnv-273275
Husić Ekrem, Hladilniška pot 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001453559, reg. št. 240417, izdala UE
Ljubljana. gny-273147
Jarc Sonja, Dolenji Podboršt 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000423408, izdala UE Novo mesto.
gnj-272987
Jazbec Peter, Na Pristavi 18, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002099439, izdala UE Nova Gorica.
gnh-272914
Jeralič Janez, Mlinska pot 13,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B;BE,C,CE,G,H, št. S 1416553, reg. št.
40228, izdala UE Novo mesto. gnx-273148
Jeranko Klemen, Poštna pot 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 003117591, reg. št. 51986, izdala UE
Celje. gne-273117
Jezerkić Marina, Trg revolucije 17/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002180291, izdala UE Trbovlje.
gnb-273045
Jordan Marjan, Dolenje Kamence 2,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000776248, izdala
UE Novo mesto. gnx-272777
Jusufi Nurišaban, Prešernova ulica 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1464538, reg. št. 30426, izdala UE Kranj.
gnk-272936
Karažinec Vojko, Borštnikova ulica
45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001766789, reg.
št. 65458, izdala UE Maribor. gnl-273285
Kaučič Jožica, Juršinci 6/a, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 534892,
izdala UE Ptuj. gnn-273083
Kepic Jožef, Rocenska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002081928, reg. št. 109684, izdala UE
Ljubljana. gnh-273239
Kerin Jožef, Gubčeva ulica 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1360, izdala UE Krško. gnq-272730
Klobasa Koželj Bronja, Stritarjeva ulica
42/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000915481, reg. št. 68437,
izdala UE Maribor. gnk-273061
Knez Boštjan, Zgornji Razbor 26,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 001124618, reg. št. 13247, izdala UE
Slovenj Gradec. gnd-273268
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Knez Ivan, Galicija 20/A, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 793448,
izdala UE Žalec. gnn-273233
Komel Anton, Šempas 75/h, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003135062, izdala UE Nova Gorica.
gnl-272910
Kopše Sabina, Industrijska cesta 4, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000048701, reg. št. 11361, izdala UE
Izola. gnk-273086
Korošak Bojan, Sketova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001610975, reg. št. 121643, izdala UE
Ljubljana. gnt-273152
Kos Marija, Krtina 9/a, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 002021539,
reg. št. 12852, izdala UE Domžale.
gnw-273099
Kovačević Mihael, Beleharjeva cesta
9, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000287387, reg. št. 38333, izdala UE
Kranj. gnx-272973
Kovačević Sebastijan, Ulica heroja
Šlandra 17, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1512893, reg. št. 121746,
izdala UE Maribor. gnm-273284
Krajnc Marko, Ob gozdu 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001663026, reg. št. 126050, izdala UE
Maribor. gnq-273280
Krajnik Ivan, Staro sejmišče 51,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003124386, izdala UE Novo mesto.
gno-272782
Kranjc Aljoša, Mariborska cesta 105,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,G,H,
št. S 003066475, reg. št. 42250, izdala UE
Celje. gnm-273109
Krt Matjaž, Savska cesta 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000807719, reg. št. 34774, izdala UE
Kranj. gnd-272993
Kutleša Niko, Zgornja Kungota 12/e,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1521220, reg. št.
9144, izdala UE Pesnica. gnk-273286
Lampič Marko, Vaše 43, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003016206, reg. št. 232391, izdala UE
Ljubljana. gnv-273000
Lapanje Dorica, Gažon 3/e, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000034016, izdala UE Koper.
gnm-272984
Lekić Zoran, Vinarska ulica 7/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2046753, reg. št. 75025, izdala UE
Maribor. gnl-273060
Lenič Petra, Saveljska cesta 90/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120150, reg. št. 284808, izdala UE
Ljubljana. gnp-273131
Leskovar Srečko, Gabrovnik 19/a,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001968269, reg. št. 4811, izdala
UE Slovenske Konjice. gnf-273266
Ljubej Gregor, Polička vas 50, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003195065, izdala UE Pesnica.
gnc-272794
Marsetič Tim, Prade, Cesta 2. oktobra 1,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A1,BGH, št. SI 000103709, izdala UE
Koper. gnl-272985
Matko Anica, Rodine pri Trebnjem 19,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001384210, reg. št. 8026, izdala UE
Trebnje. gnn-273033
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Merela Breda, Novo polje, Cesta XI/17a,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001709639, reg. št. 567672,
izdala UE Ljubljana. gns-273128
Miklavčič Jožef, Brdice pri Kožbani 99,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000396854, izdala UE Nova
Gorica. gnk-272911
Milošević
Vidoje,
Žapuže
25/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1785165, reg. št.
1182, izdala UE Ajdovščina. gnm-272734
Mirtič Dušanka, Kardeljev trg 3,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001682643, izdala UE Velenje.
gnr-273104
Mlakar Nina, Ljubljanska cesta 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002116868, reg. št. 222500, izdala UE
Ljubljana. gnq-273155
Mlinar Franc, Medvedje Brdo 45,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1676062, reg. št. 5321, izdala UE
Logatec. gng-273240
Muhić Nina, Ulica Vita Kraigherja 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003106258, reg. št. 138192, izdala UE
Maribor. gns-273278
Mumlek Alojzija, Cesta ob Gramoznici
15i, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 67873, reg. št. 5656, izdala UE
Maribor. gnn-273283
Mumlek Ivan, Cesta ob Gramoznici 15i,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1937406, reg. št. 48706, izdala UE
Maribor. gno-273282
Murgelj Štefan, Stopiče 53/a, Novo
mesto – Krka, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 001734082, izdala UE Novo
mesto. gnn-272783
Murovec Agnes, Cankarjeva ulica 56,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002178499, izdala UE Nova Gorica.
gnp-272906
Mutić Marjan, Viška cesta 49/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003119370, reg. št. 172666, izdala UE
Ljubljana. gnl-273260
Nadjalin Mirjana, Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003150864, reg. št. 196283, izdala UE
Ljubljana. gnm-273134
Nastran Bojan, Ulica Tončka Dežmana
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000227069, reg. št. 13504, izdala UE
Kranj. gnw-272974
Nograšek Srečko, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000002486, reg. št. 22702, izdala UE
Ljubljana. gnn-273258
Obermayer Adolf, Vegova ulica 1, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 103169, reg. št. 5828, izdala UE Piran.
gnv-273225
Oblak Jernej, Polhov Gradec76/a, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001761035, reg. št. 59246, izdala UE
Ljubljana. gnp-273256
Ogrizek Valter, Srebrničeva ulica 1,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SI 000023611, izdala UE
Koper. gnk-272986
Pekez Božo, Kal nad Kanalom 119,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001834206, izdala UE Nova Gorica.
gnj-273037
Pelhan Nataša, Lapajnetova ulica
59, Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003025282, izdala UE Idrija.
gnm-273209

Pernat Peter, Skorba 63, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 3063943, izdala
UE Ptuj. gnm-273084
Peršolja Aljoša, Hruševlje 11, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001985409, izdala UE Nova Gorica.
gnq-272905
Pestotnik
Janez,
Negastrn
13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001973223, reg. št. 16972, izdala UE
Domžale. gnv-273100
Plestenjak Matic, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003206659, reg. št. 256666, izdala UE
Ljubljana. gnf-273141
Plohl Ivan, Senčak pri Juršincih 9/b,
Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 982746, izdala UE Ptuj. gnj-272737
Podgornik Egon, Skrilje 71/D, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2206663, reg. št. 9998, izdala UE
Ajdovščina. gnk-272736
Podlipec Branko, Brodarjev trg 15,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001873563, reg. št.
260965, izdala UE Ljubljana. gnz-273146
Podvratnik
Gregor,
Gavce
75,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003168288, reg. št. 109, izdala UE
Velenje. gnz-273071
Polajnar Lana, Turjaško naselje 7,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003023152, reg. št. 14262, izdala UE
Kočevje. gnx-273098
Požar Andrej, Gorkega ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001767646, reg. št. 25536, izdala UE
Maribor. gnr-273279
Prašnikar Tanja, Godešič 54, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000275579, izdala UE Škofja Loka.
gni-272763
Prica Nemanja, Grajska cesta 5,
Črnomelj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEGH, št. S 1293336, reg. št. 10355,
izdala UE Črnomelj. gne-273067
Prosenjak Elvis, Borštnikova ulica 37,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003138807, reg. št. 133224, izdala UE
Maribor. gno-273057
Pučko Rok, Juršinci 78/a, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3141573, izdala UE Ptuj. gno-273082
Ramović Selima, Potrčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000448674, reg. št. 156663, izdala UE
Ljubljana. gng-273140
Ramović Smail, Potrčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001799789, reg. št. 179189, izdala UE
Ljubljana. gnc-273144
Ratej Jožef Konrad, Nušičeva ulica 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001619619, reg. št. 1519, izdala UE Celje.
gng-273115
Rebernik Miran, Pod gonjami 99,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001891182, reg. št. 6223, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnl-273089
Rednjak Danijel, Parož 15, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001561485, reg.
št. 49685, izdala UE Celje. gnq-273105
Repić Branislav, Gimnazijska cesta
15/c, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003060477, izdala UE Trbovlje.
gnc-273044
Ribič Katarina, Gorenji Leskovec 31,
Blanca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10565, izdala UE Krško. gnr-272729
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Ristič Matej, Gubčeva ulica 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003024275, reg. št. 61702, izdala UE
Kranj. gnc-272994
Sebanc Gregor, Opekarska cesta 34/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001618354, reg. št. 174122, izdala UE
Ljubljana. gnj-273137
Silvester Ludvika, Bratovševa ploščad 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001820369, reg. št. 39156, izdala UE
Ljubljana. gnd-273143
Sitar Marko, Stoženska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002031423, reg. št. 92371, izdala UE
Ljubljana. gns-273153
Sotler Mihael, Curnovec 11, Sromlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1483391, izdala UE Brežice. gnd-272743
Sprager Peter, Knezova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120568, reg. št. 43210, izdala UE
Ljubljana. gnn-273133
Stanisavić Žarko, Terškova ulica 50,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001290312, reg. št. 115106, izdala UE
Maribor. gnm-273059
Stojanović Dušan, Ljubljanska cesta 54,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001658821, izdala UE Novo mesto.
gny-273097
Suljanović Sabina, Blaževa ulica 10,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001748494, izdala UE Škofja Loka.
gnf-272766
Šemrl Franc, Lendavska ulica 17/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000356571, izdala
UE Murska Sobota. gnn-272733
Škamperle
Tadej,
Senožeče
102/f, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat.
BH, št. S 001088490, izdala UE Sežana.
gnw-273199
Škrabar Tomaž, Ponikve 51, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001407363, izdala UE Sežana.
gnu-273126
Škvarča Edvard, Deskle, Ulica talcev
6, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000957324, izdala UE Nova
Gorica. gnk-273036
Šmidhofer Peter, Falska cesta 120,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1622674, reg. št. 2217, izdala UE Ruše.
gnc-272969
Špoljar Renata, Sv. Florijan 140,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1544418, reg. št. 21003, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnt-272727
Šraj Andreja, Prešernova cesta 35,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003163993, reg. št. 41942, izdala UE
Domžale. gnu-273101
Štembal Maja, Polje, Cesta XXII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001791104, reg. št. 259669, izdala UE
Ljubljana. gnq-273255
Štibilj Klemen, Kidričeva cesta 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003065606, izdala UE Škofja Loka.
gng-272765
Štrajhar Sebastjan, Prapreče 3/a,
Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3091507, izdala UE Žalec. gnk-273161
Štupica
Slavko,
Jurjevica
59/a,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000430958, izdala UE Ribnica.
gnp-273231

Šukalo Dejan, Levstikova ulica 5,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003155868, izdala UE Idrija. gnr-273054
Šuperger Bogdan, Studence 54/a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1758157, izdala UE Žalec. gnw-273174
Topolnik Jožef, Pesnica pri Mariboru 50/c,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 000061396, izdala UE
Pesnica. gnb-272795
Trep Marija, Dupleški Vrh 42, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001739607, reg. št. 79038, izdala UE
Maribor. gnn-273058
Trojnar Ana Marija, Antoličičeva ulica 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000798166, reg. št. 38080, izdala UE
Maribor. gnp-273056
Tuš Mirko, Lokrovec 65, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGCH, št. S 002191192,
reg. št. 21300, izdala UE Celje. gnf-273116
Vahter Damjan, Gračič 9, Slovenske
Konjice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001967867, reg.
št. 10039, izdala UE Slovenske Konjice.
gnw-273049
Valentinčič Erik, Deskle, Gregorčičeva
ulica 25, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001836579, izdala UE Nova
Gorica. gni-273038
Videmšek
Marko,
Prelska
40,
Velenje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, reg. št. 34665, izdala
UE Velenje. gnx-273248
Vidmar Borut, Kosovelova ulica 10,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003131554, reg. št. 9946, izdala UE Idrija.
gni-273138
Vigini Patrick, Brkinska ulica 11, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003131186, izdala UE Koper.
gno-272982
Vivola Nejc, Prušnikova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001739949, reg. št. 126279, izdala UE
Maribor. gnj-273062
Vrbanec Denis, Spodnje Sećovo 84/c,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1948479, reg. št. 22662, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gns-272728
Vrhovec Ivanka, Bukovčeva ulica 17,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002103838, reg. št. 9947, izdala UE
Domžale. gnt-273102
Wyss Jasmina, Pot na Zajčjo goro 76,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002124594, reg. št. 12668, izdala UE
Sevnica. gno-272757
Zamuda Anton, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001760775, reg. št. 106792, izdala UE
Ljubljana. gnw-273149
Zobavnik Igor, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001991139, reg. št. 67252, izdala UE
Ljubljana. gnr-273154
Zorman Gorazd, Polica 4/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001180165, reg. št. 30702, izdala UE
Kranj. gnb-272995
Zrinski Gregor, Ulica IX. korpusa 13, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000050374, izdala UE Izola. gnl-273085
Zrnec Zlatka, Zdenska vas 51,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001901657, izdala UE Grosuplje.
gnw-272949
Zupan Zdenka, Ješetova ulica 95,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 000170560, reg. št. 34218, izdala UE
Kranj. gnz-272996
Zupanc Uroš, Dol pri Borovnici 51,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2231358, reg. št. 278120, izdala UE
Ljubljana. gnz-273121
Žaldela Jolanda, Cvetlična ulica 9,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000796265, izdala UE Ormož.
gnd-272968

Zavarovalne police preklicujejo
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj naslednje
dokumente, in sicer: police avtomobilskega
zavarovanja: AO: 1472936, 1472937,
1472938, AK: 1472456, 1416906, 1416907,
zelena karta: 10/0003928, 10/0003929,
10/0003930, 10/0020017, 10/0020028,
10/0012914, ponudbe za življenjska
zavarovanje: ELITE: 3004792, 3004793,
3000256, APOLLO PLUS: 386869, 421990,
421988, 421851, 388397, 388396, 394833,
394834, 394835, 394836, 394837, 394839,
APOLO FIX: 610992, 610993, 610407,
610408, 610409, 610410, ponudbe za
premoženjska zavarovanja: OBRT: 111764,
KNZ: 964069, 981135, 981801, 981802.
Ob-26205/07

Spričevala preklicujejo
Artnak Patcija, Vojkova ulica 3, Celje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 2006 in
2007. gnh-272839
Arzenšek Simon, Partizanska 14, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2007.
gnd-272818
Babnik Brina, Devova ulica 10, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2007. gnl-273185
Bec Katja, Šolska ulica 5, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2004.
gnh-273289
Bovcon Danijela, Tomažičeva ulica 40,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
medicinske šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Vičič Danijela. gnh-272889
Brglez Anja, Fakinova 5, Zagorje ob
Savi, indeks, št. 20201041, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gni-273113
Bukovac Sana, Črnivec 25/c, Brezje,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Radovljica. gnd-272868
Ceprom prevozi d.o.o., Savska cesta 2,
Ljubljana, diplomo izvod licence za tovorno
vozilo, reg. št. GO A9 – 886. gnh-272814
Cimerman Leja, Prvenci 31, Markovci,
spričevalo 3. letnika Živilske šole – slaščičar.
gnb-272870
Cimerman Leja, Prvenci 31, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor – slaščičar. gne-272871
Cvjetković Dejan, Vir, Maistrova ulica
21, Domžale, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje šole Domžale, izdano leta 2007.
gnh-272989
Dovč Klementina, Stožice 25, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje agroživilske
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šole v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnb-273095
Đenić Zaviša, Ul. Moša Pijade 8,
Črnomelj, indeks, št. ZIK Črnomelj, št. IET/94, leto izdaje 2005. gnw-273024
Gavranović S. Tugo, Litijska 3, Domžale,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
Domžale, izdano leta 1982, izdano na ime
Gavranović Sead. gni-273238
Gobec Gašper, Ul. II Bataljona 2, Šentjur,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2005. gny-272822
Godnjavec Mateja, Cesta vstaje 50,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2004.
gni-272988
Gorenc Erika, Trg 21, Mirna Peč,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2002, izdano na
ime Kočjaž Erika. gnz-273171
Gorenc Nataša, Obrtniška ulica 16,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednješolski
center Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano
leta 1992 in 1993, izdano na ime Škorjanc
Nataša. gnu-272901
Goršek Rok, Zg. Mladetiče 9, Tržišče,
indeks, št. 09050262, izdala Fakullteta za
pomorstvo in promet Portorož. gnl-272885
Graj Benjamin, Lendavske gorice 23,
Lendava – Lendva, spričevalo 1. letnika
SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2007.
gnt-272877
Hodžić Asim, Sanski most, BIH, diplomo
Srednje kovinarske in usnjarske šole
Domžale, izdana leta 1987. gno-272807
Horvat Tea, Tibolci 55, Gorišnica,
spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole v Murski Soboti, izdano
leta 2003. gnc-272844
Hrovatič Matej, Trška cesta 80,
Podčetrtek, obvestilo o uspehu pri maturi
in maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
Center, izdana leta 2004. gnj-272787
Ilijevič Rok, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, indeks, št. 18061131, izdala FF v
Ljubljani. gny-272772
Indof Tea, Stična 47/b, Ivančna Gorica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, izdano leta 2005. gnp-273156
Jagurdžiija Melisa, Garipaldijeva 4,
Izola – Isola, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Koper, izdano leta 2004.
gnv-272825
Janič Klaudija, Rogašovci 16/a, Murska
Sobota, indeks, št. 18920246, izdala FF v
Ljubljani. gnx-272923
Jerebic Marija, Stična 76, Grosuplje,
diplomo Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota, izdana leta 1976. gnu-273201
Jerko Nejc, Vinje 47/h, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2006. gnw-273324
Joha Saša, Tiha pot 4, Ptuj, spričevalo
3. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano leta
2006. gnb-272845
Jošt Aleš, Cesta 1. maja 86, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice.
gnx-272873
Juh Stane, Novi dom 13/a, Trbovlje,
spričevalo o končani OŠ Trbovlje.
gnl-272860
Kadirić Irma, Kopitarjev trg 2, Vodice,
indeks, št. 11050082, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnj-273087
Kajtazović Jaka, Rudija Papeža 30,
Kranj, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2001. gnx-272773
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Kalabić Boris, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, spričevalo poklicne mature
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, izdano leta 2004. gnf-272816
Kastelic Urša, Podsmreka 2/c, Dobrova,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Euro gimnazije Ljubljana, izdana
leta 2005. gno-273132
Kaučič Helena, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturu Gimnazije Moste,
izdano leta 2001. gnc-272823
Kavčič Ana, Ul. Franca Rozmana Staneta
7, Kranj, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Kranj. gnh-272864
Kavčič Ana, Ul. Franca Rozmana Staneta
7, Kranj, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Kranj. gng-272865
Kepec Anja, Dragomelj 72, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2003. gnh-272939
Kert Matej, Slomškova ulica 11, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2006. gno-273107
Klinger Suzana, Bodonci 3/a, Markovci,
spričevalo o končani OŠ Markovci, izdano
leta 1986, izdano na ime Matjašič Suzana.
gns-272803
Klopčič Jože, Pogled 12, Domžale,
diplomo Srednje kovinarske in usnjarske šole
Domžale, izdana leta 1990. gny-273072
Kocka Žan, Gubčeva 10, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Trgovske šole v Brežicah.
gni-273163
Kogoj Nelc, Bernikova 6, Medvode,
spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2004 in 2007. gne-273092
Kogoj Nelc, Bernikova 6, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Preska, izdano leta
2003. gnf-273091
Kos Urška, Studence 36/b, Žalec,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 2004 in
2005. gnc-272819
Kosar Tjaša, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gnj-273287
Kosec Primož, Ulica IV. oktobra 38,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2001. gnv-272800
Kosmina Petra, Volčji Grad 2, Sežana,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnc-273319
Košir Marjana, Bukovica 19, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in
1994, izdano na ime Pahulje Marjana.
gnz-273321
Košir Mojca, Podlubnik 239, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Komercialne šole Kranj,
izdano leta 1993. gnf-272866
Koštrun Klemen, Trojarjeva 27, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kranj, izdano leta 2001. gng-273015
Kralj Anže, Cesta Borcev 4, Radomlje,
indeks, št. 26104958, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gno-272907
Kresojević Patrik, Volčja Draga 101,
Volčja Draga, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole v Radovljici, izdano leta 2001 in 2003.
gnn-273158
Krunić Andrej, Triglavska ulica 32,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2006. gnl-273135

Lah Benjamin, Zg. Rečica 31, Laško,
spričevalo 7. razreda OŠ Laško, izdano leta
2007. gng-272815
Lampe Anže, Vrečkova 5, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2004. gne-273017
Lampe Anže, Vrečkova 5, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2006. gnd-273018
Lampe Anže, Vrečkova 5, Kranj, letno
spričevalo Ekonomske šole Kranj, izdano
leta 2005. gnf-273016
Lesar Maja, Mali vrh 36, Šmarje-Sap,
spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2005. gnd-273093
Lešnjak Tina, Podolnica 24, Horjul,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2005 in 2006. gnu-272876
Majetić Mirzet, Prištinska ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika CPI Cene
Štupar Ljubljana, izdano leta 2004.
gnp-273206
Marinšek Milena, Graška gora 19,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo o
končani OŠ Slovenj Gradec. gnc-273019
Medić Edina, Cesta revolucije 7,
Jesenice, spričevalo OŠ Tone Čufar
Jesenice. gnb-273020
Medja Martina, Nemški Rovt 25, Bohinj
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnr-272883
Mihevc Eva, Gradišnikova ulica 6,
Borovnica, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje šole za oblikovanje
in fotogarfijo v Ljubljani, izdano leta 2003.
gng-273290
Milenković Jelena, Ragovska 10, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1996 in 1997.
gnh-273314
Mir Martin, Partizanska 8, Gornja
Radgona, spričevalo 2. letnika Srednje
poklcne in tehniške šole Murska Sobota,
izdano leta 2004. gnd-272893
Mir Pia, Zoisova ulica 47/a, Domžale,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2005. gnc-272894
Mlinar Mateja, Žirovski Vrh 25, Žiri,
preklic indeksa, objavljenega v Uradni list
RS, št. 85/2007. gnb-272820
Molek Janez, Riharjeva ulica 36,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole Litostroj Ljubljana, izdano leta
1981. gnv-273150
Možina David, Einspielerjeva ulica
5/a, Ljubljana, indeks, št. 32040173, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnu-272801
Mrak Tanja, Pot 27 julija 3, Kamnik,
maturitetno spričevalo ŠCRM Kamnik –
gimnazija, izdano leta 2006. gnn-272983
Muck Matej, Rožna dolina, Cesta III/12,
Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika SŠER
v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2006.
gng-272740
Murko Uroš, Dvorjane 14/dS, Spodnji
Duplek, spričevalo 4. letnika III Gimnazije
Maribor, izdano leta 1998. gnr-272879
Okretič Domen, Kostanjevica na Krasu
50, Kostanjevica na Krasu, indeks, Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani. gnb-272770
Pantar Iztok, Nabrežje 12, Kočevje,
indeks, št. 23006541, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnj-272887
Paradiž Tina, Rinkova 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. in 4. letnika Poklicne
in srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnc-272869
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Pecman Dean, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2003. gni-272888
Pipan Valerija, Ulica Matije Blejca 10,
Kamnik, indeks, izdala Fakulteta za socialno
delo v Ljubljani. gny-272897
Popit Barbara, Vrbje 91, Žalec, spričevalo
Srednje ekonomske in naravoslovne šole
Rudolfa Maistra Kamnik, št. I/1218, izdano
leta 1991, izdano na ime Holobar Barbara.
gnm-272834
Potočnik
Barbara,
Otoče
147a,
Radovljica, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Kranj, izdano leta 2004 in 2005.
gno-273157
Ratej Saša, Miklošičeva ulica 1, Celje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Celje. gno-272882
Regouc Jan, Trboje 116, Kranj,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole v
Kranju – smer gimnazija, izdano leta 2006.
gnu-273151
Remžgar
Urša,
Spodnje
Pirniče
50/a, Medvode, indeks, št. 27005148, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gni-273292
Ropret Rok, Delavska 2b, Šenčur,
spričevalo za opravljenje prevoza blaga
v mednarodnem in notranjem cestnem
prometu, izdal Center interes d.o.o.
Ljubljana, dne 14. 12. 2006, št. 619653.
gnb-272895
Rous Marija, Cesta Jaka Platiše 9, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 1975. gnz-273221
Roženbergar Vida, Ragovska ulica
12, Novo mesto, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega zdravstvenega centra v
Ljubljani – farmacevtski tehnik, št. 32/Nm,
izdano leta 1980, izdano na ime Rataj Vida.
gnp-272881
Sapač Helena, Cankova 67, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Radenci, izdano
leta 1986, izdano na ime Kornhauser
Helena. gnv-273025
Semrajc Janez, Tomačevska cesta 9,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnc-273169
Simčič Katja, Ulica bratov Hvalič 31,
Nova Gorica, indeks, št. 18040486, izdala
FF v Ljubljani. gnx-273323
Sitar Nejc, Hladnikova ul. 15, Križe,
spričevalo poklicne mature Srednje trgovske
šole v Kranju, leta 2007. gnf-272891
Sitar Nejc, Hladnikova ul. 15, Križe,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
trgovske šole v Kranju, leta 2007.
gne-272892
Skender Jure, Laze pri Predgradu 1/a,
Stari trg ob Kolpi, maturitetno spričevalo
Gimnazije Kočevje, izdano leta 2005.
gno-273207
Sršen Manca, Dragarjeva ulica 13/a,
Domžale, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2006. gng-272890
Stanković Dalibor, Dellavallejeva 2,
Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
Srednje kovinarske in prometne šole v
Kopru, izdano leta 1991. gni-272838
Stegnar Tina, Parižlje 84, Braslovče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Šolskega centra v Celju –
smer kemijski tehnik, izdano leta 1995,1996
in 1997. gnj-273162

Sternad Maja, Devina 26, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ Istrskega
odreda Slovenska Bistrica, izdano leta 2005.
gnd-273318
Strmčnik Krištof, Aleševa ulica 5,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za
gostinstvo in turizem Ljubljana. gnr-273129
Svenšek Miran, Pacinje 36, Dornava,
spričevalo o končani OŠ Dornava.
gne-273317
Šantavec Branko, Dolnji Slaveči 151,
Grad, spričevalo o zaključnem izpitu
Kadetske šole za miličnike v Tacnu, izdano
leta 1991. gnd-272768
Šilec Bojan, Ivanjski vrh 5, Cerkvenjak,
spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta 1998.
gnd-273168
Škof Martina, Babna gora 11, Polhov
Gradec, spričevalo Srednje agroživilske
šole Ljubljana, izdano leta 1992, izdano na
ime Peklaj Martina. gnk-272836
Škof Martina, Babna gora 11, Polhov
Gradec, spričevalo Srednje agroživilske
šole Ljubljana, izdano leta 1991, izdano na
ime Peklaj Martina. gnj-272837
Škrbec Žiga, Rožna dolina I/5, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vič.
gnw-272724
Šlebinger Angela, Štajngora 82,
Benedikt, spričevalo o končani OŠ Benedikt,
izdano leta 1972, izdano na ime Lončarič.
gny-273172
Štampohar Gabrijela, Gradec 117,
Gradac, zaključno spričevalo Srednje
trgovske šole Ljubljana – trgovec, izdano
leta 1997. gny-273022
Terčelj Petra, Rodež 14, Deskle,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Novi Gorici – ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1997 in 1998.
gnv-272875
Tomažič Sandi, Podgrad 125, Ilirska
Bistrica, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kovinarske šole v Kopru. gnn-272808
Tomšič Anja, Cankarjeva 2, Radovljica,
spričevalo od 1 do 3. letnika Ekonomske
šole in Gimnazija Kranj. gnm-273309
Trampuš Daša, Škofjeloška 20, Medvode,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radovljica, izdano leta
2004 do 2007. gnm-272809
Travnikar Švalj Nataša, Brege 23,
Leskovec pri Krškem, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2000.
gnd-272843
Trtnik Aleš, Dolenja vas pri polici 12,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 2007. gns-272878
Urankar Simona, Finžgarejav ulica 4,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev Ljubljana, št. 56/90, izdano leta
1990. gni-273288
Urbanc Ana, Dunajska cesta 101,
Ljubljana, spričevalo 4. letnik in maturitetno
spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta
2003. gnw-273124
Vamlek Petra, Zg. trg 6, Vuzenica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1994. gnl-272835
Vavpot Špela, Britof 131, Kranj, spričevalo
od 2 do 4. letnika Izobraževalnega centra
Cene Štupar Ljubljana, izdano leta 2007.
gnj-272812
Verhovšek Pavlina, Prijateljeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Boris Kidrič v Celju – konfekcionar, izdano

Št.

88 / 28. 9. 2007 /

Stran

6621

leta 1986, izdano na ime Verhovšek Pavla.
gnt-272827
Volaj Gregor, Trg Franca Lazarja
16/b, Hrastnik, spričevalo o končani OŠ
narodnega heroja Rajka Hrastnik, izdano
leta 2001. gnu-272726
Volk Luka, Oktobrske revolucije 19/b,
Izola – Isola, spričevalo 4. letnika SGTŠ
Izola – turistična smer. gny-272872
Vrbnjak Damjana, Poljska cesta 39/a,
Ptuj, spričevalo 4. letnika Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2001. gnl-273160
Vrbnjak Damjana, Poljska cesta
39/a, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 2001.
gnm-273159
Zupan Andrej, Zwitrova 12, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Poklicne in tehniške
elektro šole Novo mesto. gng-273165
Zupan Andrej, Zwitrova 12, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto – Poklicna in tehniška elektro šola,
izdano leta 2000. gnf-273166
Žabot Veronika, Veščica 7, Ljutomer,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer,
izdano leta 2001. gnb-273170
Žičkar Ingrid, Gubčeva ulica 2, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2005 in 2006. gne-272767

Drugo preklicujejo
Adrović Hazbija, Študentovska 13,
Ljubljana, štampiljko Avtoprevoznik Adrvić
Hazbija s.p., Študentovska 13 1000
Ljubljana. gnh-273014
Adrović Hazbija, Študentovska 13,
Ljubljana, izvod licence, št. 3113 za tovorno
vozilo z reg. št. LJ S5 – 80F. gni-273013
AIZ d.o.o., Bezenškova 34, Celje,
štampiljko kvadratne temno sive barve z
napisom AIZ D.O.O. Celje. gne-272842
Arnuš Damijan, Čolnikov trg 12,
Benedikt, delovne knjižice, št. 13496, izdala
UE Lenart. gne-272867
AUTA MAROCCHI d.o.o., Cesta na
Markovec 33, Koper – Capodistria, izvod
licence, št. GE 002708/04416 za vozilo z
reg. št. KP 5468T. gns-272828
Brečić Meta, Mala Stara vas 10,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnx-273223
Bržan Rok, Vojkova 91, Ljubljana,
delovno knjižico, št. A 0327255. gnl-273110
Cvelbar Marjeta, Grmovlje 9, Škocjan,
študentsko izkaznico, št. 18030339, izdala
FF v Ljubljani. gnm-272884
Češčut Jan, Pristava, Kostanjeviška
cesta 3, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 63050420, Fakultete za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gnm-272909
Dragoš Matija, Boginja vas 1, Gradac,
študentsko izkaznico, št. 26202911, izdala
FGG v Ljubljani. gnh-272964
Drnovšek
Irena,
Ravenska
vas
40, Zagorje ob Savi, delovno knjižico.
gni-272863
Filo Marjan, Kuštanovci 10, Mačkovci,
študentsko izkaznico, št. 93575495, izdala
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko. gnw-272874
Fistrovič Boris, Ulica Milke Kerinove 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-272990
Florjančič Špela, Pod kostanji 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61202922,
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izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
gni-272963
Grosek Manja, Ponikva 75/c, Ponikva,
izkaznici za odvetniško kandidatko, št.
1012/06, izdala Odvetniška zbornica dne
1. 10. 2006. gnx-273173
Hajnže Viktor, Leše 37, Prevalje, delovno
knjižico. gni-273313
Halilović Rifat s.p., Lokev 103, Lokev,
delovno dovolenje, št. 0217251755, izdan
na ime Salkić Saliha. gnr-272829
Halilović Rifat s.p., Lokev 103, Lokev,
delovno dovolenje, št. 0217251756, izdano
na ime Halilović Enesa. gnq-272830
Herman Jana, Herbesteinova ulica
14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31200134, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnz-272771
Jazbec Martin, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-272725
Kastelic Klemen, Male Dole 4, Veliki
Gaber, študentsko izkaznico, št. 64050076,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnk-272886
Kaučič Helena, Kuzmičeva ulica
5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 18011318, izdala FF v Ljubljani.
gnx-272898
Kesić Đorđe, Ulica Slavka Gruma 68,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
63030109, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnn-273108
Kogovšek Ana, Kajakaška cesta
38/b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnu-272826
Koščak Darja, Zagradac pri Grosupljem
010, Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 01006565, Univerza v Ljubljani.
gnx-273123
Kovač Emira, Škocjan 12, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnl-273310
Kovačič Jernej, Seidlova cesta 64, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 64000075,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnw-272799
Kovačič Mateja, Pristava pri Mestinju 7/a,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
41200021, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnx-272723
Krešić Ana, Cesta pod goro 23,
Borovnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
trgovska šola v Ljubljani. gnn-273308
Križanec Špela, Boletova 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnn-273208
Krošel Matjaž, Stopno 3/c, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 41990355,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni-272913
Kukovič Ditrih s.p., Bezenškova ulica
32, Celje, štampiljko kvadratne temno
sive barve z napisom ATOM Posredništvo,
zastopstvo in izposoja aparatov Ditrih
Kukovič s.p. Bezenškova ulica 32, 3000
Celje. gnf-272841
Kumer Dušanka, Gotska ulica 9,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01002094, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gny-273122
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Kurnik Goran, Florjanska ulica 127,
Sevnica,
študentsko
izkaznico,
št.
41020080, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnb-273320
Lampe Jure, Berčičeva ulica 47a,
Ljubjana, delovno knjižico. gnx-273023
Levstek Vesna, Reboljeva 11, Ljubljana,
delovno knjižico, št A 0352976. gnk-273111
Lovrić Đorđe, Završje 25/a, LjubljanaDobrunje, delovno knjižico. gnk-273311
Lovše Igor, Mali Obrež 26, Dobova,
delovno knjižico. gny-272997
Mehić Jasmina, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-272722
Meško Aleksandra, Podgorci 27/a,
Podgorci, delovno knjižico. gng-273315
Meško Alina, Melikova 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19834216,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-273237
Mikuš Maja, Cesta na bršljanovec 16,
Sežana, delovno knjižico. gnc-272769
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS, žig
številka 044, izdan 18. 4. 2007, z vsebino:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, LJUBLJANA. Ob-26355/07
Mirosavljević Boško, Zagorica 9, Ig,
delovno knjižico. gnm-273184
Mulej Janez, Bodešče 11, Bled, orožni
list, št. OL 000028928. gni-273263
Mušič Vesna, Triglavska 21, Ljubljana,
delovno knjižico, št. D 92529, reg. št. 15779.
gnj-273112
Nurkanović Fahir, Stara cesta 1a,
Vrhnika, delovno knjižico. gnl-272810
Oberstar Ana, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30012894,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gnq-273230
Pfeifer Franc s.p., Nizka 26, Rečica ob
Savinji, izvod licence skupnosti za vozilo
DAF FA 45.220 z reg. št. CE M6 – 601.
gnw-272899
Podboj Franjo, Kozje 34, Kozje, delovno
knjižico. gng-272840
Polovšak Aloz, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-273322
Poropat Marko, Gregorčičev drevored
19, Postojna, študentsko izkaznico, št.
09990636, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet Portorož. gnz-272896
Prevozništvo Pečenko d.o.o.Batuje,
Batuje 24, Črniče, hrvaško dovolilnico,
oznaka 191/11, leto 2007, št. 0001742.
gnz-272821
Rajhard
Janez,
Cankarjeva
48,
Radovljica, delovno knjižico. gnh-273164
Rekar Sara, Ravenska pot 59, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 21050646, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-272802
Sadar Cilka, Filipičeva 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnz-272846
Schara Petra, V Murglah 173, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gny-272847

Simonič Rahela, Kajuhova ulica 5, Ptuj,
delovno knjižico. gnf-273316
Smajlović Mirela, Cankarjeva 31, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnj-273312
Sodič Marija, Loče 32, Dobova, delovno
knjižico. gnm-272859
Sokolovič Leo, Gorjanska cesta 13,
Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico,
št. 21060579, izdala FDV v Ljubljani.
gng-273090
Sterlekar Maša, Zoletova ulica 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico, izdala
Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gnv-273325
Ščukanec
Bruderman
Barbara,
Cvetlična ulica 26, Celje, delovno knjižico.
gnq-272880
Špenko Blaž, Utik 27/a, Vodice, dijaško
izkaznico, izdala Srednja strojna šola v
Ljubljani. gnp-272831
Šuligoj Teja, Pionirska 12, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 09050483, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gno-272832
Šverko Neven, Pregljeva 56, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gni-272813
Terglav Peter, Griže 21, Griže, orožni list,
št. OL 26413, izdala UE Žalec. gne-272817
Tratnik Jani, Miren 172/a, Miren, vozno
karto, št. 0708492, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gnz-273021
Turk David s.p., Gaberje 2, Štanjel,
osnovno licenco skupnosti, št. 005235,
izdana 26. 5. 2005. gnh-272789
Udrih Darko, Savinjska ulica 36,
Šempeter v Savinjski dolini, vozno kartico,
št. 1070500002220000, izdal Cetis d.d.
Celje. gnn-272833
Vavpot Špela, Britof 131, Kranj, delovno
knjižico. gnk-272811
Veličanin Selvir, Vrtnarska cesta 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-272732
Vesić Dalibor, Kurilniška 17, Jesenice,
delovno knjižico. gnk-272861
Vidic Pavlin Mojca, Tenetiše 7, Litija,
študentsko izkaznico, št. 19445310,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-272739
Vidmar
Marijana,
Ižanska
cesta
270/c, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41200240, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gni-272788
Zamernik Nejc, Grablovičeva ulica 28,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Splošna
gimnazija v Ljubljani. gnd-273218
Zorman Andrej, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 0005925794, izdala Fakulteta za
naravoslovje in matematiko Maribor.
gnw-272824
Zupan Andrej, Zwitrova 12, Novo mesto,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
Šolskega centra Novo mesto - Poklicna
in tehniška elektro šola Novo mesto.
gne-273167
Žunič Ksenija, Stanjevci 5/a, Petrovci,
delovno knjižico, št. 69537. gnj-272862
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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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