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Javni razpisi
Ob-29068/07
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa
za odobritev mikrokreditov za mala podjetja
v letu 2007 (objava v Uradnem listu RS, št.
36 z dne 20. 4. 2007 – Ob-11298/07), zaradi
porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Št. 331-16/2007/1
Ob-28885/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja

javni razpis
za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij za leti 2007 in 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2007 in 2008 znaša
10.300.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200
9201

PRP 2007-2013-EU, v višini
7.700.000 EUR,
PRP 2007-2013-slovenska
udeležba, v višini
2.600.000 EUR.

Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
II. Vlagatelji
Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije,
starejši od 18 let in mlajši od 40 let, oziroma
so dopolnili 40 let v letu prijave na razpis
in pri katerih gre za prvi lastniški prevzem
kmetije.
III. Predmet podpore
Predmet podpore je enkratna finančna
pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi
lastniški prevzem kmetije.
Sredstva za ta namen se dodelijo v obliki
enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih točk.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
A. Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih
evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za
ukrepe kmetijske politike.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-

mentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
3. Upravičenec, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev.
4. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
5. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora
vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo
sredstev na podlagi izvedene administrativne kontrole, ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
1. Kmetija mora biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
2. Kmetija mora v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v
predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu za neposredna plačila
za tekoče leto, kakor jih določajo predpisi o
izvedbi ukrepov kmetijske politike.
3. Kmetija mora ob oddaji vloge imeti v
lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo
z intenzivno rastlinsko dejavnostjo, s čebelarstvom ali z intenzivno vzrejo perutnine
za meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za
meso ali z intenzivno vzrejo govedi, konjev,
prašičev ali drobnice. V teh primerih mora
imeti kmetija ob oddaji vloge v lasti vsaj
40 čebeljih družin, oziroma imeti v stalni
reji vsaj:
a) 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic ali
b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu v primeru reje kuncev za
meso ali
c) 5 GVŽ živali za intenzivno vzrejo govedi, konjev, prašičev ali drobnice.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine
se šteje:
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– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozdov.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje dejanska raba površin
v letu prenosa na podlagi podatkov o grafični enoti rabe iz zadnje oddane zbirne vloge.
V primeru rabe gozdnih površin se šteje
raba po zemljiškem katastru.
C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi
prevzemnik kmetije:
1. Vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva, ki je predmet prevzema in je
starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma
je dopolnil 40 let v letu prijave na razpis in
gre za njegov prvi lastniški prevzem.
2. Prvi lastniški prevzem kmetije mora
biti opravljen v času največ 18 mesecev
pred izdajo odločbe.
Kot prvi lastniški prevzem kmetije se šteje prvi lastniški prevzem celotne kmetije. To
pomeni vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. V primeru, da zaradi dolgotrajnosti postopka vpis v zemljiško knjigo še
ni izveden, je za izpolnitev pogoja potrebno predložiti zahtevek za vpis v zemljiško
knjigo.
Za prvi lastniški prevzem šteje tudi lastniški prevzem kmetije, ki je po obsegu
kmetijskih površin večja kot kmetija, ki jo je
do tega prevzema imel v lasti mladi prevzemnik in za namen tega ukrepa še ni koristil
sredstev tega ukrepa.
3. Ob predložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija (vključno z gospodarskimi poslopji, zemljišči, stroji in stanovanjskimi
površinami) s strani mladega kmeta, oziroma
s strani mladega kmeta in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske
skupnosti. Iz prevzema so lahko izključene
površine skupaj v velikosti do 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev,
ob upoštevanju pogojev, da ima upravičenec
ob oddaji vloge v lasti vsaj 3 ha primerljivih
kmetijskih površin. Če je stanovanjsko vprašanje mladega prevzemnika rešeno, lahko
ostale stanovanjske površine ostanejo v lasti
prenosnika. Stanovanjsko vprašanje prevzemnika je rešeno, če prevzemnik posreduje
dokazila, iz katerih je razvidno, da je lastnik
ali solastnik stanovanja ali hiše.
4. Vlagatelj se obvezuje, da bo opravljal
dejavnost skladno s poslovnim načrtom ter
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da bo nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči
iz naslova tega ukrepa, razen v primeru
višje sile.
Za primer višje sile se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna
poklicna nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če
tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko
je bila sprejeta zaveza, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče
gospodarstva, nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu,
kužna bolezen, ki prizadene vso kmetovo
živino ali njen večji del).
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec, v primeru njegove
invalidnosti ali smrti pa svojci, nemudoma
oziroma najpozneje v desetih dneh od dogodka obvestiti ARSKTRP.
5. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske
dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega
poklicnega znanja in usposobljenosti mora
mladi prevzemnik imeti:
a) najmanj dokončano poklicno šolo s
področja kmetijstva ali kmetijski sorodno
izobrazbo (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in najmanj 3 leta izkušenj
z delom na kmetiji ali
b) najmanj uspešno končano osnovno
šolo in vsaj 5 let izkušenj z delom na kmetiji
in pridobljeno nacionalno kvalifikacijo s področja kmetovanja.
Če mladi prevzemnik ob prijavi na razpis
ne izpolnjuje pogojev glede poklicnih znanj
in usposobljenosti, mora potrebno izobraževanje predvideti v poslovnem načrtu in v
roku največ 36 mesecev od odločbe o pridobitvi sredstev pogoj izpolniti. O izpolnitvi
pogoja obvesti ARSKTRP.
6. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt za obdobje petih let. Poslovni načrt mora
imeti sledeče vsebine:
a) osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (opis stanja na kmetiji ob prevzemu) in
b) opis potreb in razvojnih ciljev za obdobje petih let po prevzemu kmetije (upravičenec vpiše naložbe, ki jih namerava izvesti v
obdobju pet let po prevzemu, ker bo njihova
navedba v tem poslovnem načrtu pogoj za
pridobitev sredstev kot mladi prevzemnik) in
c) načrt izobraževanja v primeru, da
upravičenec ne izpolnjujete zahtevane izobrazbe v skladu s tem ukrepom.

7. Če prejemnik sredstev ob kontroli, ki
se izvede po preteku treh let po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev iz naslova tega
ukrepa ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v
poslovnem načrtu, mora vrniti vsa prejeta
sredstva iz naslova tega ukrepa. V primeru,
da poslovni načrt predvideva tudi naložbe
iz ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013 (v nadaljevanju:
Posodabljanje) ter pridobi podporo v okviru
ukrepa Posodabljanje, mora cilje, ki si jih je
zadal s poslovnim načrtom, izpolniti najkasneje v roku pet let od zadnjega izplačila
sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje.
8. V primeru, da na osnovi vsebine predloženega poslovnega načrta, na razpisu iz
drugih ukrepov po tej uredbi, ni uspel pridobiti sredstev ali jih je pridobil časovno drugače, se smatra, da ni kršil določil poslovnega
načrta.
9. Upravičenec mora najkasneje v roku
30 dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno
kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in
zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje
se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz
naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem
gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje gospodarjenja iz
naslova knjigovodstva po dejanski dohodkih,
spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
10. Upravičenec je dolžan na zahtevo
ARSKTRP poročati še pet let od prejema
sredstev.
11. Upravičenec se strinja, se kot prejemnik sredstev, opis aktivnosti oziroma in
znesek odobrenih javnih sredstev, objavijo
njegovi podatki na spletni strani MKGP.
V. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen le iz naslova enega ukrepa
Uredbe.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji
Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša največ do
40.000 EUR na upravičenca. Določi se na
podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih
vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje. Dodeli se v obliki enkratne finančne
pomoči.
VII. Višina sredstev
Vloge bodo točkovane na podlagi nasled
njih meril:

Merilo

Največje št. točk

1.

Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva

30

2.

Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje

60

3.

Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva

50

4.

Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje

25

5.

Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva

35

Skupaj točk

200
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Število točk:

A. Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva – najmanj 14, največ 30 točk
Območje za kmetijsko pridelavo v skladu s Seznamom območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (kmetija se
uvrsti v tisto območje, v katerem leži več kot 50% kmetijskih površin v uporabi):
– hribovska in gorska območja;
– območja s posebnimi omejitvami;
– druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– območja izven hribovskih in gorskih območij, izven območij s posebnimi omejitvami in izven območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost.
Območje, ki je prednostno glede na lokacijo kmetije po razvojnih regijah v RS glede na indeks razvojne ogroženosti za
programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007-2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
sedež kmetije se nahaja v:
– Pomurski regiji;
– Notranjsko-Kraški regiji, Podravski regiji ali Spodnjeposavski regiji;
– Zasavski regiji, Koroški regiji ali Jugovzhodni Sloveniji;
– Goriški regiji, Savinjski regiji, Gorenjski regiji ali Obalno-Kraški regiji;
– Osrednjeslovenski regiji.
B. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje: najmanj 16, največ 60 točk
Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi:
– kmetija ima v uporabi vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin;
– kmetija ima v uporabi vključno 15 in do 20 ha primerljivih kmetijskih površin;
– kmetija ima v uporabi vključno 10 in do 15 ha primerljivih kmetijskih površin;
– kmetija ima v uporabi vključno 3 in do 10 ha primerljivih kmetijskih površin;
ali
– čebelarji ali intenzivna reja.
Profesionalnost kmetovanja v aktivni življenjski dobi (do 65 let):
– na kmetiji sta dva ali več kmetijska zavarovanca (pokojninsko in invalidsko zavarovanje: zavarovalna osnova 51, 52 ali 07);
– na kmetiji je vsaj en kmetijski zavarovanec;
– na kmetiji je vsaj en kmetijski upokojenec;
– trenutno ni nihče zavarovan iz kmetijske dejavnosti.
Revitalizacija kmetije:
– kmetija je bila opuščena najmanj zadnji dve leti, (na kmetiji ni nihče živel in kmetijske površine niso bile obdelane);
– na kmetiji še živijo, kmetijske površine pa niso obdelane.
C. Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva: najmanj 22, največ 50 točk
Nadmorska višina sedeža kmetije:
– do vključno 500 metrov nadmorske višine;
– nad 500 metrov do vključno 1000 metrov nadmorske višine;
– nad 1000 metrov do vključno 1200 metrov nadmorske višine;
– nad 1200 metrov nadmorske višine;
Izobrazbena struktura na kmetiji:
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske zveze ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri ali
kmetijski sorodne smeri (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska);
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske zveze ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe katerekoli smeri;
– vlagatelj ima najmanj poklicno kmetijsko ali kmetijski sorodno izobrazbo (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in
najmanj 3 leta delovnih izkušenj s kmetovanjem;
– vlagatelj ima katerokoli drugo izobrazbo, ki ni navedena v zgornjih alineah, višjo od osnovnošolske in najmanj 3 leta delovnih
izkušenj s kmetovanjem;
– vlagatelj ima uspešno končano osnovno šolo in vsaj 5 let delovnih izkušenj s kmetovanjem in pridobljeno nacionalno
kvalifikacijo s področja kmetovanja.
Starostna struktura na kmetiji:
– družina z več kot dvema vzdrževanima otrokoma;
– družina z enim ali dvema vzdrževanima otrokoma;
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta v času prijave na razpis mlajša od 35 let;
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta v času prijave na razpis starejša od 35 let;
– mladi prevzemnik je samski.
Spol upravičenca:
– ženski;
– moški.
D. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje: najmanj 10, največ 25 točk (upošteva se le ena najbolj ugodna izbira)
Vrsta kmetijske pridelave:
– na kmetiji se izvaja ekološka pridelava;
– na kmetiji se izvaja integrirana pridelava;
– kmetija je vključena v ostale programe SKOP / KOP;
– na kmetiji se izvaja intenzivna kmetijska pridelava.
E. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetijskega gospodarstva: najmanj 5, največ 35 točk
Obseg dokazljivih stroškov:
– nad 20.000 EUR stroškov;
– nad 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR stroškov;
– nad 5.000 EUR do vključno 10.000 EUR stroškov;
– nad 1.000 EUR do vključno 5.000 EUR stroškov;
– do vključno 1.000 EUR stroškov.

15 t.
12 t.
10 t.
8 t.

15 t.
12 t.
10 t.
8 t.
6 t.

15 t.
12 t.
10 t.
8 t.
8 t.
15 t.
12 t.
10 t.
8 t.
30 t.
25 t.

4 t.
6 t.
8 t.
10 t.
12 t.
10 t.
8 t.
6 t.
6 t.
20 t.
15 t.
12 t.
6 t.
6 t.
8t
4t

25 t.
20 t.
15 t.
10 t.

35 t.
25 t.
15 t.
10 t.
5 t.
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Dokazljivi stroški pod točko E so: notarski stroški, sodni stroški, stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi,
izplačilo dednih deležev, nakup kmetije in
stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev, in se upoštevajo na podlagi računov in
dokaznih sredstev, ki se morajo glasiti na
ime mladega prevzemnika. Davek na dodano vrednost ni upravičljiv strošek.
Pri izplačilu dednih deležev so dokazljivi stroški izplačila dedičev (v denarju
in/ali v lesu in/ali v kmetijskih zemljiščih
v dovoljenih omejitvah in/ali v gradbenih
parcelah ali površinah), ki so navedeni v
pogodbi. Dediči prenosnikov morajo z lastnoročnim podpisom na izročilni oziroma
darilni pogodbi izjaviti, da po smrti pre-
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nosnikov ne bodo uveljavljali zakonitega
dednega deleža.
V primeru izplačila dednih deležev v denarju je pogodbi potrebno priložiti dokazilo
o dejansko opravljenem izplačilu dedičem
(bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da
je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih
poti, ki mora biti potrjeno z originalnim žigom banke, preko katere je bila transakcija
izvršena).
V primeru izplačila dednih deležev v
lesu, zemljiščih ali objektih se upošteva že
opravljen posel, kar mora biti dokazljivo na
podlagi notarsko overjene izjave prejemnika, da je dediščino dejansko prejel. Vrednost dediščine mora oceniti sodni cenilec
ali sodni izvedenec, ki je pristojen za do-

ločeno področje. Priložen mora biti cenilni
zapisnik oziroma izvedensko mnenje.
ARSKTRP bo ocenila vse pravočasne
in popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge bodo točkovane skladno z
merili za ocenjevanje vlog, ki so sestavni
del razpisa. Maksimalno število točk je 200,
pri čemer je vrednost točke 200 EUR.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/ in na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu:

INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure; sreda: od 14. do 16. ure
Odgovorna in kontaktna oseba

ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana

T: 01 580 7792
F: 01 478 92 06

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure
Odgovorna in kontaktna oseba

KGZS, Ljubljana Celovška cesta 135

T: 01 513 66 00

Odgovorna in kontaktna oseba

Tomaž Močnik

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 01 513 07 00

Odgovorna in kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 03 563 43 80

Odgovorna in kontaktna oseba

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1,
4000 Kranj

T: 04 280 46 33

Odgovorna in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c. 28,
2250 Ptuj

T: 02 749 36 39

Odgovorna in kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska
Sobota

T: 02 539 14 42

Odgovorna in kontaktna oseba

Simona
Hauptman

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor

T: 02 228 49 12

Odgovorna in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

Odgovorna in kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
cesta 1, 3000 Celje

T: 02 824 69 23

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri
hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Cankarjeva 6, 6230 Postojna

T: 05 726 58 17

aktrp@gov.si
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IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), od 5. novembra 2007, od 8. ure dalje, do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljen na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis. Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne 5. novembra 2007, velja
kot datum in čas vložitve vloge 5. november
2007 ob 8. uri.
Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega
števila vloženih strani v mapah ter mora biti
priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja in
ime, priimek ter oznaka javnega razpisa, na
katerega se prijavlja: Ne odpiraj – vloga na
javni razpis: »Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu popolnosti vlog do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle
in javno pove evidenčno številko izžrebane
vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejema vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema
vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove
na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj
pozvan 30. dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka
dopolnjena vloga dobi status nove vloge
in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za
datum prispetja vloge se šteje datum in čas
(ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu

dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s
katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od pogodbenih določil ali
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa s strani upravičenca, lahko šteje
kot odstop od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe mora
upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
in znesek odobrenih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-30/2007/1
Ob-28886/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
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uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja:
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za leti 2007 in 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP
2007–2013.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za leti 2007 in 2008, znaša
20.349.847 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200
9201

PRP 2007-2013-EU, v višini
15.262.385 EUR,
PRP 2007-2013-slovenska
udeležba, v višini
5.087.462 EUR.

Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Vse naložbe po tem razpisu, morajo biti
zaključene najkasneje do 30. 6. 2010.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo
predpisane pogoje za dodelitev sredstev,
opredeljene v poglavju IV in V tega javnega
razpisa.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim
gospodarstvom za enostavne in zahtevne
naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga
I k Pogodbi, ter naložbam, namenjenim iz
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25.
marca 1957 (11957E)

Stran

7048 /

Št.

98 / 26. 10. 2007

vajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo.
Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe,
katerih skupna vrednost ne presega 50.000
EUR. Kot zahtevne naložbe pa se štejejo
naložbe, katerih skupna vrednost presega
50.000 EUR.
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
(oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in
izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa;
– naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
– naložbe v druge objekte in pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, kamor
sodi tudi ureditev nasadov trajnih rastlin na
področju vrtnin (šparglji, artičoke ipd.), ter
ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala
kmetijskih rastlin ter za neposredno prodajo
kmetijskih proizvodov na kmetijah in pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in ostalih čebeljih
proizvodov ter za vzrejo čebeljih matic razen
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične
pomoči v sklopu podpor iz I. stebra skupne
kmetijske politike v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v
letih 2008–2010;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme namenjene lastni
primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju
in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov ter hmeljišč;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih v okviru izvedenih komasacij;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v
izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup
namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo;
– naložbe v obnovljive vire energije za
potrebe kmetijskega gospodarstva;
– naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh www.
arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno. Vlagatelj lahko pridobi pomoč za
naložbe v okviru tega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
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1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca
kmetijskega gospodarstva vpisani tudi drugi
družinski člani, ki delajo na kmetiji.
3. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva.
– Splošna učinkovitost kmetijskega gospodarstva je vezana na gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanja novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge
gospodarsko vitalna. Kolikor kmetijsko gospodarstvo mladega kmeta, ki je prejel podporo v skladu z določili Uredbe, iz poglavja
IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, ob
predložitvi vloge še ne izvaja kmetijske dejavnosti, mora biti pogoj glede gospodarske
vitalnosti izpolnjen najkasneje ob zaključku
naložbe.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega dela (na 1 PDM oziroma na 1 stalno
zaposleno osebo) ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na
zaposlenega, ki je v letu 2006 znašala 6.262
EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina, in sicer z dejanskim
prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo
knjigovodstvo po dejanskih prihodkih oziroma z pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne
vodijo takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (B. Podatki o naložbi, Poglavje IV.
Utemeljitev naložbe), oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje
IV. Utemeljitev naložbe).
– Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne
sme zmanjševati skupnega prihodka oziroma skupnega obsega kmetijske pridelave,
prireje oziroma storitev z kmetijsko mehanizacijo, predvidenih z naložbo, glede na stanje pred naložbo, kar mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca in iz kontrol, ki se bodo
izvajale še nadaljnjih 5 let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki
bodo objavljena na spletnih straneh MKGP,
in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še
vsaj za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za
obdobje vračanja investicijskih sredstev.

– Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno
osebo za polni delovni čas (velja za pravne
osebe in s.p.).
– Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali druga oblika fizične osebe,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti
vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega
vsaj 0,5 polne delovne moči iz kmetijskih
dejavnosti. Šteje se, da kmetija dosega 0,5
PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost
prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja
več kot 50% celotnega prihodka. To mora
biti razvidno iz prijavnega obrazca v primeru
enostavnih naložb, oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1
PDM); kmečka gospodinja (1 PDM); stalno
najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec
(0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije
(0,5 PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge osebena kmetijskem gospodarstvu (0,5
PDM).
4. Naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti s področja okolja, identifikacije
in registracije živali, zdravja ljudi, živali in
rastlin in dobrega počutja živali, na katere
se nanašajo predpisane zahteve ravnanja
iz Priloge 1 k Uredbi o predpisanih zahtevah
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št.
21/05, 114/05, 76/06, 34/07 in 66/07), ki
veljajo za takšno naložbo.
– Pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti,
se podpora lahko dodeli le naložbam za
izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih
standardov Skupnosti. Od navedenih standardov se kot novo uvedeni standard šteje
le standard za dobro počutje živali, ki je za
kmetijska gospodarstva postal obvezen s
1. 1. 2007. V tem primeru se kmetijskim
gospodarstvom lahko zagotovi obdobje mirovanja za uskladitev s standardom, ki pa ne
presega 36 mesecev od datuma s katerim je
postal standard za kmetijsko gospodarstvo
obvezen.
– Mladim kmetom, ki so prejeli podporo v skladu z določili Uredbe, iz poglavja
IV. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij,
se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih standardov Skupnosti, če so te naložbe
opredeljene v poslovnem načrtu, na podlagi katerega je mladi kmet prejel podporo
za prevzem kmetije. Obdobje mirovanja za
izpolnitev standardov ne sme preseči 36
mesecev od datuma prvega lastniškega prevzema kmetije s strani mladega kmeta.
5. Upošteva se kakršnekoli omejitve pro
izvodnje ali omejitve glede podpore Skupnosti po skupni tržni ureditvi za mleko.
Vlagatelj ni upravičen do podpore za naložbo v povečanje proizvodnje mleka, če
ne razpolaga s kvotami za tako povečano
proizvodnjo ob zaključku naložbe.
6. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
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7. Upravičenec je moral v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo),
kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov
kmetijske politike. V primeru, ko je vlagatelj
mladi kmet, ki je prejel podporo v skladu
z določili Uredbe, iz poglavja IV. Pomoč
mladim prevzemnikom kmetij, in je prevzel
kmetijsko gospodarstvo v času izven predpisanega roka iz prejšnjega stavka, se ta
pogoj nanaša na prejšnjega nosilca kmetijskega gospodarstva.
8. Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
9. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni
dokumentaciji in pogodbi in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
10. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila
sredstev, uporabljal naložbo, za katero so
mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu,
opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim
načrtom.
11. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
12. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
13. Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti
iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov se mora nanašati
na celotno naložbo in še ločeno za dela in
stroške, s katerimi se vlagatelj prijavlja na
razpis,
– kadar gre za fazno gradnjo, se mora
popis del in stroškov nanašati na celotno
naložbo in še ločeno za dela in stroške, s
katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis, predloženo pa mora biti tudi dokazilo (popis) o
vrednosti že izvedenih del in stroškov.
14. Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup, novogradnje oziroma adaptacje prostorov in nakupu pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali
se bodo nahajali v objektih zgrajenih tudi
za druge namene (v nadaljevanju: povezane aktivnosti), se od vseh skupnih stroškov nakupa, izgradnje oziroma adaptacije
celotnega objekta (skupni prostori, streha,
fasada ipd.) kot opravičljivi stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo.
15. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30
dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji
FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji
in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še
5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. V primeru, da
se na kmetijskem gospodarstvu za primarno

kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje
gospodarjenja iz naslova dohodninskega
knjigovodstva po dejanskih dohodkih (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja
po metodologiji FADN ni potrebno.
16. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev za naložbe po tem razpisu,
če zagotovi, da bo opravljal kmetijsko dejavnost, za katero je prejel sredstva še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih
sprememb naložbene dejavnosti. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti vsa prejeta
sredstva z zamudnimi obrestmi, od dneva
izplačila do dneva vračila.
17. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
18. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostmi
ali je odstopil od pogodbe, mora vrniti vsa
že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
19. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
20. Ne glede na 18. točko tega odstavka,
prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že
pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo;
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen večji del.
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
21. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezne dokaze v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
22. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije (velja za pravne osebe
in samostojne podjetnike posameznike).
– Če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva poravnane
vse obveznosti do države.
23. Upravičenec mora biti registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero
prosi podporo (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
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24. Upravičenec mora izvesti naložbo v
celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma
poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve vloge mora vlagatelj zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
25. Dodatni pogoji, specifični za nosilca
kmetijskega gospodarstva, kadar kot upravičenec nastopa kmetija:
– Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti vlagatelj.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva. V primerih, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec.
– Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja
višji delež podpore iz naslova mladega
kmeta, potem morajo biti izpolnjeni pogoji iz Uredbe, Poglavje IV. Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij, navedena naložba
pa mora biti načrtovana v poslovnem načrtu mladega kmeta, na podlagi katerega
je mladi kmet prejel podporo za prevzem
kmetije. Višje podpore bodo deležni tudi
mladi kmetje, ki so prejeli pozitivne odločbe
iz naslova ukrepov podpor mladim kmetom
za prevzem kmetij, podprtih iz nacionalne
sheme pomoči v letih 2005 in 2006, vendar
samo za tiste naložbe, ki so jih navedli v takratni vlogi za pridobitev sredstev, in samo
v obdobju prvih petih let od lastniškega
prevzema kmetij.
26. Vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb oziroma sektor kmetijske pridelave:
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije in
strojne opreme
1. Pri nakupu nove kmetijske mehanizacije in strojne opreme ni nobenih omejitev,
če sta obstoječa kmetijska mehanizacija in
strojna oprema mlajši od življenjske dobe,
in sicer:
– 10 let za za traktorje in ostale pogonske ter transportne stroje,
– 8 let za traktorske priključke in ostalo
opremo, kot tudi opremo namenjeno za prevoz kmetijskih proizvodov.
2. V primerih, ko je obstoječa kmetijska
mehanizacija in strojna oprema starejša od
navedene življenjske dobe, pa mora biti
nova mehanizacija in strojna oprema za
25% zmogljivejša od obstoječe.
3. Pri nakupu kmetijske mehanizacije in
strojne opreme se upošteva maksimalne priznane vrednosti po seznamu kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je naveden
v razpisni dokumentaciji.
4. Kolikor vlagatelj uveljavlja podporo
za nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je ni na predloženem seznamu,
mora pridobiti ponudbe najmanj treh različnih dobaviteljev, ki jih mora priložiti ob predložitvi zahtevka za izplačilo.
5. Za nakup transportne opreme namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi se
upošteva samo transportna oprema, ki je na
seznamu kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.
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b) Nakup kmetijskih zemljišč
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih opravičljivih stroškov celotne naložbe.
2. Upravičenec mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvalificiranega cenilca, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
c) Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov
1. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov se
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup
in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo,
opore, mrež proti toči in sadik, stroški oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu
postavitve.
2. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007-2013.
3. Kot prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih
sort s tržno bolj primernimi sortami ali pa
sprememba tehnologije pridelave.
4. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007-2013, kadar gre za ekstenzivne travniške sadovnjake.
5. Upravičenec je upravičen do podpore
za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov tudi v primeru,
da sadi sadno vrsto, ki je ni v navedenem
sadnem izboru, če za to sorto pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije.
6. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestrukturiranje samo
tistih nasadov, ki so starejši od navedenih
vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje: 15 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let.
7. Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– slive: 30 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 50 let,
– mešani nasadi: 30 let.
8. Pogoj iz predhodnih dveh točk ne velja
v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih
sadovnjakov in oljčnikov posledica naravne
nesreče ali izjemnih pojavov, ki se ne bodo
sofinancirali po drugih predpisih.
9. Ob zaključku naložbe morata biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja
register kmetijskih gospodarstev, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, v evidenco GERK.
10. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in oljčnikov v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor
nad opravljenim delom izvede kmetijski
svetovalec specialist za sadjarstvo oziroma
oljkarstvo.
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d) Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
1. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji
stroški: priprava zemljišča, (rušitvena dela,
zemeljska dela), prva postavitev oziroma
obnova obstoječe hmeljske žičnice, nakup
sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu
postavitve nasada.
2. V primeru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in
sadike iz uradno pregledanih proizvodnih
hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane
sadike B pridelane v drugi državi članici
Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane
v Republiki Sloveniji mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo o
pridelavi standardnih sadik za standardne
sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti
proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno
pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za
certificirane sadike A in certificirane sadike
B pridelane v drugi državi članici Evropske
unije mora biti izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik.
3. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
– zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno bolj primernimi sortami hmelja oziroma
– zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja oziroma
– izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi oziroma
– sprememba tehnologije pridelave hmelja oziroma
– zamenjava obstoječih lesenih ali betonskih hmeljskih žičnic zaradi zagotavljanja večje stabilnosti konstrukcije ali zaradi
spremembe tehnologije pridelave ali zaradi
poškodovanja žičnice kot posledice naravne
nesreče ali izjemnega pojava.
4. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja se
štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu s
predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
5. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificiranega sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 s sadilnim
materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki
ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja.
6. Za izboljšanje obstoječe starostne
strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot
hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obsto
Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

ječi sadilni material, ki je starejši od vključno
12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od
12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov.
7. Ob spremembi tehnologije pridelave
hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi
le sadilnim material, ki ga je dovoljeno saditi
v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
8. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je
z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad
najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj
kot standardni matični nasad in ga najmanj
pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja.
9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate
sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi
standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna
institucija.
10. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregledanega pro
izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to,
pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva
za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča.
11. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč
v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih polnoletnih članov
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena
sidra) se prizna samo v primeru, če nadzor
nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za hmeljarstvo oziroma
strokovni sodelavec specialist zaposlen na
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
e) Postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali oziroma postavitev obor
za rejo gojene divjadi
1. Najnižja
obtežba
pašnika
je
0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin na območju
celotne Slovenije, razen v kraškem območju
(v okviru Območij s posebnimi omejitvami,
v sklopu OMD območij 2. osi PRP 2007–
2013), kjer je lahko najnižja obtežba pašnika
0,3 GVŽ/ha kmetijskih površin.
2. Vlagatelj mora priložiti načrt pašnika
s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico
pašnika na orto foto posnetku GERKa.
3. Kolikor se naložba nanaša na skupni
pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota.
4. Kolikor se naložba za postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali
oziroma postavitev obor za rejo gojene divjad nanaša na pašnik, ki posega na gozdno
zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
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5. Za ureditev obore za gojeno divjad je
potrebno priložiti še projekt gojitve gojene
divjadi, pravnomočno odločbo o izvedbi del
in tehnični dokument v skladu s predpisi o
ohranjanju narave.
6. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali oziroma postavitev obor za
rejo gojene divjadi v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela
vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega
materiala, se prizna samo v primeru, če
nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za travništvo ali
živinorejo.
f) Naložbe v namakanje in izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, v okviru izvedenih komasacij oziroma
komasacij, ki so v fazi izvedbe
1. Vsa agromelioracijska dela morajo biti
izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Pridobljeno mora biti dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1. 2000 ali kasneje.
3. Agromelioracijska dela morajo biti
skladna z potrjeno idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja.
4. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje
zagotavljati 25% manjšo porabo vode. Kolikor naložba v novo opremo za namakanje
terja tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se ti dodatni stroški priznajo
le, če so v skladu s predloženim projektantskim predračunom.
g) Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero se kmetijsko gospodarstvo povezuje na
javno infrastrukturo. V takem primeru mora
upravičenec pridobiti soglasje upravljalca
javne ceste.
– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture, skladno s predpisom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del,
ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, namenjenih za kmetijske namene.
3. Ne glede na določilo iz prve točke pa
se kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev
cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži
na drugem kmetijskem gospodarstvu, kolikor je namenjena za služnostno rabo tega
kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod
naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča in
– služnostna raba se mora vpisati v zemljiško knjigo.
4. Kadar gre za naložbo v ureditev pitne
vode na planinah, ki so v zasebni lasti, mora
planina izpolnjevati pogoje, ki so določeni
v predpisu, ki ureja kmetijsko okoljski program, in se nanašajo na izvajanje planinske
paše.
5. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
6. Kadar gre za naložbe v objekte iz
2. točke, za katere ni potrebno pridobiti

gradbeno dovoljenje (enostavni objekti), se
vlagatelju lahko prizna prispevek v naravi v
višini do 50% celotne priznane vrednosti naložbe v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih članov kmetijskega
gospodarstva oziroma zagotavljanju lastnega materiala, vendar samo v primeru, če
je opravljen nadzor nad opravljenim delom.
Nadzor nad opravljenim delom lahko izvede
kmetijski svetovalec specialist za živinorejo (gradnje), gradbeni projektant ali cenilec
gradbene stroke.
h) Naložbe, namenjene uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na
kmetijskih gospodarstvih za potrebe kmetijskega gospodarstva, od tega se mora vsaj
70% rabe energije nanašati neposredno na
primarno kmetijsko pridelavo, kot opravičljivi
stroški, pa se priznajo le stroški v tem sorazmernem deležu.
2. Razmejitev stroškov za potrebe primarne kmetijske pridelave in za potrebe druge nekmetijske dejavnosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije te naložbe.
3. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz
naslova uporabe obnovljivih virov energije
oziroma energetske varčnosti, mora priložiti
analizo energetske učinkovitosti nameravane naložbe, ki mora biti izdelana s strani
pristojne institucije (energetska pisarna).
i) Naložbe v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
1. Do naložb v novogradnjo ali obnovo
objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih za neposredno
prodajo so upravičene le kmetije, ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne primarne
pridelave neposredno na eni izmed lokacij
kmetije.
j) Prispevki v naravi
1. Pri izvedbi naložbe se kot opravičljiv
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca, in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,
– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Prispevki v naravi ne smejo presegati
50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi.
4. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
k) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla, objavljeni v Uradnem
listu, št. 84/05 (v nadaljevanju: Uredba o
mejnih vrednostih) oziroma ima zagotovljen
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odkup izločkov rejnih živali. Obremenitev
tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z
živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg
letnega vnosa dušika oziroma preračun v
ustrezno obremenitev GVŽ/ha. Pri preračunu količine hranil v živinskih gnojilih, ki se
pridobijo na leto pri reji posamezne vrste
domačih živali se upošteva tabele iz Priloge
2 k Uredbi o mejnih vrednostih.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo z
naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju
z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
3. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina
za živali v skladu s tehnološkimi standardi
za posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
l) Naložbe na področju pridelave medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic
1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic
avtohtone kranjske čebele ter registracijo za
vzrejevalca čebeljih matic avtohtone kranjske čebele v predhodnem letu.
2. Kadar gre za naložbe v postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov) mora imeti
čebeljnjak kapaciteto za vsaj 20 proizvodnih
panjev.
3. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev, se
strošek nakupa ali lastne izdelave kontejnerjev šteje kot upravičen samo, če ima kontejner minimalno kapaciteto vsaj 12 panjev za
proizvodne čebelje družine
4. Kadar gre za naložbe v nakup prikolic
za prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih sredstev, se
strošek nakupa šteje kot upravičen samo,
če ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
5. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.
6. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen
samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do
podpore v nakup čebeljih panjev so upravičena samo kmetijska gospodarstva, ki imajo
ob predložitve vloge v lasti vsaj 40 čebeljih
družin.
7. Strošek lastne izdelave čebeljih panjev, plemenilnikov in kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev se šteje kot upravičen
samo, če ima vlagatelj, ki jih je izdelal, pridobljeno kmetijsko ali sorodno agroživilsko
izobrazbo oziroma ima pridobljen certifikat
NPK za čebelarja.
8. Upravičenec mora imeti registrirane
vse čebelje družine v skladu s predpisano
zakonodajo.
m) Naložbe na področju rastlinske pridelave.
1. Kadar gre za naložbe na področju pridelave semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin se podpirajo samo naložbe
v pridelavo certificiranega semena in semenskega materiala kmetijskih rastlin.
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2. Pri naložbah v rastlinsko pridelavo,
morajo biti upoštevani vsi predpisi s področja fito sanitarnega varstva kmetijskih
rastlin.
3. V okviru prve postavitve nasadov trajnih rastlin na področju vrtnin (šparglji, artičoke ipd.), se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti,
nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin) v prvem letu postavitve špargljišča oziroma nasada artičok.
4. V okviru ureditve drevesnic, trsnic
oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala kmetijskih rastlin, se
priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup
in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo,
opore, mrež proti toči in sadik matičnjakov,
stroški oskrbe (gnojenje in varstvo matičnjakov) v prvem letu ureditve.
5. Vlagatelj mora priložiti načrt prve postavitve nasadov trajnih rastlin na področju
vrtnin (šparglji, artičoke ipd.) oziroma načrt
ureditve drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala
kmetijskih rastlin, s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, ter skico nasadov na
orto foto posnetku GERKa.
6. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi nasadov trajnih rastlin na področju vrtnin (šparglji, artičoke ipd.) oziroma pri
ureditvi drevesnic, trsnic oziroma matičnih
nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala
kmetijskih rastlin, v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nadzor nad
opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za vrtnarstvo, sadjarstvo ali
vinogradništvo.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa
vključujejo:
– stroške nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za
kmetijske namene, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme ter stroške novogradnje ali obnove
cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter
nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport)
prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe del na mestu samem (stroški materiala,
transporta in opravljenih del);
– pri nakupu opreme se priznajo tudi
stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne ter transportne opreme namenjene primarni kmetijski pridelavi oziroma opravljanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo ter skladiščenju in trženju kmetijskih proizvodov in
opreme, nakup računalniške programske
opreme ter stroški povezani z aktiviranjem
opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja);
– nakup kmetijskih zemljišč v višini do
10% vrednosti celotne naložbe, vključno s
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pravnimi honorarji in stroški vpisa zemljišča
v zemljiško knjigo;
– stroške prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov, oljčnikov ter
hmeljišč;
– nakup in postavitev zavarovanih prostorov;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– stroške postavitve pašnikov vključno z
nakupom materiala in pripadajoče opreme
za nadzorovano pašo domačih živali oziroma stroške postavitve obor z vključno z
nakupom materiala in pripadajoče opreme
za rejo gojene divjadi;
– stroške prve postavitve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin (šparglji, artičoke
ipd.) ter stroške ureditve drevesnic, trsnic
oziroma ureditve drevesnic, trsnic oziroma
matičnih nasadov na področju pridelave
okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materala kmetijskih rastlin;
– stroške izvedbe agromeliorativnih del
na kmetijskem gospodarstvu,
– nakup namakalne opreme;
– stroške ureditve ogrevanja z obnovljivimi virI energije na kmetijskih gospodarstvih;
– prispevek v naravi;
– stroške povezane z vodenjem kmetijskega gospodarstva in nakupom pripadajoče računalniške programske in strojne
opreme;
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta, v deležu opravičljivih stroškov za
naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2010. V primeru, da je naložba že
začeta v predhodnem obdobju se priznajo
stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. Splošni
stroški so lahko nastali tudi med 1. 1. 2002
in 1. 1. 2007.
3. Ne glede na predhodna določila, naložba ne sme biti zaključena pred izdajo
odločbe, razen v primeru nakupa kmetijske
mehanizacije in opreme ter naložb v prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih
nasadov.
4. Ne glede na predhodna določila, so
do nakupa nepremičnin, razen ko gre za nakup kmetijskih zemljišč, upravičeni le mladi
kmetje, ki so nakup nepremičnine opredelili
v poslovnem načrtu v vlogi za pridobitev
pomoči iz naslova ukrepa Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij. Nakup nepremičnin
se šteje kot upravičen strošek samo, če nakupna cena nepremičnine ne presega njene
tržne vrednosti. Kadar se nakup nepremičnine nanaša na gospodarsko poslopje oziroma objekt namenjen za izvajanje kmetijske
dejavnosti, se kot zgornja priznana vrednost
nakupa in morebitne adaptacije tega objekta
šteje vrednost, ki velja za novogradnjo tega
objekta.
5. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
6. Naložba mora biti v celoti zaključena
pred zadnjim izplačilom sredstev. V okviru
tega javnega razpisa, kadar gre za zahtevne naložbe, lahko vlagatelj vloži največ dva
zahtevka, v primeru enostavnih naložb pa
samo en zahtevek.

Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka, mora
posamezni zahtevek zajemati posamezen
predmet podpore v celoti in mora predložiti
ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela naložbe.
Kot zaključek naložbe se šteje uporabno
dovoljenje oziroma vključitev naložbe v uporabo ali vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne ter transportne opreme v proizvodni
proces ali izvedba agromelioracijskih del ali
postavitev pašnikov oziroma obor ali izgradnja cestne in vodovodne infrastrukture ter
izgradnja pomožnih komunalnih in pomožnih
kmetijsko gozdarskih objektov, ali vpis nasadov sadovnjakov oziroma oljčnikov, hmeljišč
ter čebeljih družin, nasadov trajnih rastlin
na področju vrtnin, drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega matirala kmetijskih rastlin v ustrezne
registre (register kmetijskih gospodarstev,v
evidenco GERK, v skladu s predpisom, ki
ureja register kmetijskih gospodarstev) ali
vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine
v zemljiško knjigo.
7. Kot kmetijska mehanizacija se štejejo vsi stroji in naprave, ki so namenjene
primarni pridelavi kmetijskih proizvodov
oziroma so namenjene opravljanju storitev
za namen primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov in so v Klasifikaciji proizvodov po
dejavnosti (CPA) uvrščeni v okviru poglavja
29.3 »Kmetijski in gozdarski stroji«.
8. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– nakup kmetijskega zemljišča, katerega strošek presega 10% vseh upravičenih
izdatkov celotne naložbe,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
9. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– nakup enoletnih rastlin in njihovo sajenje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– nakup rabljene opreme in kmetijske
mehanizacije,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov
za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem,
brez povečanja proizvodne zmogljivosti za
najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestno naložbo se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega
kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova
kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za
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popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v 23. členu Uredbe:
– vpliv na kakovost (kakovost in varnost
kmetijskih proizvodov in živil),
– usposobljenost kmetijskega gospodarstva (izobrazba upravičenca, starost upravičenca),
– pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo (prihodek iz kmetijske dejavnosti, velikost kmetijskega gospodarstva
glede na zagotavljanje delovnih mest),
– vpliv na okolje (okoljska sprejemljivost
projekta oziroma kmetijskega gospodarstva),
– območje izvajanja naložbe (razvojne
regije, območja s posebnimi omejitvami),
– prilagajanje podnebnim spremembam.
Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila

DA

NE

Max. št. točk:
55

1. Vpliv na kakovost

3

– Kakovost proizvodov in varnost živil

3

2. Usposobljenost kmetijskega gospodarstva

7

– Izobrazba vlagatelja

3

– Starost vlagatelja

4

3. Pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo

18

– Prihodek iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu

4

– Velikost kmetijskega gospodarstva glede na število stalno
zaposlenih oseb oziroma obsega PDM

4

– Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje
obsega storitev s kmetijsko mehanizacijo

10

4. Vpliv na okolje

3

– Okoljska spejemljivost projekta in kmetijskega
gospodarstva

3

5. Območje izvajanja naložbe

7

– Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih
regij, glede na indeks razvojne ogroženosti

4

– Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih

3

6. Prilagajanje podnebnim spremembam

17

– Kmetijsko gospodarstvo se z naložbo prilagaja podnebnim
spremembam oziroma z naložbo zmanjšuje vpliv podnebnih
sprememb

17

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk. Odobrile se bodo samo tiste
vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 15
točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evrop-
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ski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40%
do 60% zagotovi končni prejemnik.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40%
priznane vrednosti naložbe, razen za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije.
3. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na območjih iz člena
36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005, delež sofinanciranja znaša 50%
priznane vrednosti naložbe.
4. Kadar upravičenec uveljavlja podporo za naložbe iz naslova mladega kmeta v
skladu z določili iz ukrepa št. 112: Prevzem
kmetij s strani mladih kmetov, delež sofinanciranja znaša 60% priznane vrednosti
za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se
nahajajo na območjih iz člena 36(a)(i), (ii)
in (iii) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
oziroma 50% za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo izven območij iz
člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005.
5. V primeru nakupa kmetijske mehanizacije, znaša delež podpore 30% upravičenih izdatkov naložbe, ne glede na status
upravičenca. V primeru nakupa specialne
kmetijske mehanizacije za kmetovanje na
hribovsko gorskih območij, znaša delež podpore 40% priznane vrednosti naložbe. Seznam specialne kmetijske mehanizacije za
kmetovanje na hribovsko gorskih območjih
se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
6. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene
pomoči znaša 1.000.000 EUR/vlogo. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova
tega ukrepa pridobi največ 2.000.000 EUR
javne pomoči.
7. Sredstva se upravičencu odobrijo z
odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto za posamezno
vrsto naložbe. Seznam najvišjih priznanih
vrednosti za posamezno vrsto naložbe se
nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
8. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti vsaj tri ponudbe različnih dobaviteljev
oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti
zahtevku za izplačilo.
9. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o
njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem
delu, podpisano s strani upravičenca. Kolikor se pri pregledu upravičenosti zahtevka
za plačilo ugotovijo nižji zneski za 3% ali
več, se višina zahtevka za plačilo zmanjša
za ugotovljeno razliko.
10. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za posodabljanje kmetijskih gospodarstev
za leto 2007 vsebuje:
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– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Vzorec pogodbe;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam opravičljivih stroškov in najvišji priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju;
– dokazila končnega prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu s razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali
preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si
ter www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), od 5. novembra 2007, od 8. ure dalje, do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljen na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis. Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne 5. novembra 2007, se bo
kot datum in čas vložitve štelo 5. november
2007 ob 8. uri.
Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega
števila vloženih strani v mapah ter mora biti
priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja
in ime, priimek ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za naložbo: Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leti 2007
in 2008/enostavne naložbe /zahtevne naložbe.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev. V primeru, da je skupna
višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na
končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali
več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, Agencija
izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi
vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
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imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih
uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom
agencije overovi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
in Izžrebani listek takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O
žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba,
ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na
popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema
vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor
ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge,
ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan
30. dan po prejemu vloge na ARSKTRP.
Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva
vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
prispetja vloge se šteje datum in čas (ura,
minuta) oddaje po pošti. Z dopolnitvijo vloge
se dokazuje stanje na dan objave razpisa
oziroma na dan oddaje vloge na pošti. Po
prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP, se
dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Če se med postopkom preverjanja pregleda
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
Ne glede na določila predhodnih dveh
odstavkov, poziv na dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata na vlogi, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na
uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog
se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge
na listi popolnih vlog. Agencija lahko odstopi pregled vloge na vsebinsko ustreznost
zunanjim strokovnjakom, ki so bili predhodno izbrani z javnim naročilom. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa,
se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se
ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista
vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev za ta
javni razpis.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar
pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da
bo izvedel naložbo ali aktivnost v celoti. V
nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo
vlogo, na listi popolnih vlog.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je na podlagi predloženih

dokazil o predračunski vrednosti naložb, določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP
je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva
vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi se podrobneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Pogodba mora vsebovati najmanj:
1. naziv in naslov ARSKTRP;
2. KMG MID;
3. davčno in matično številko;
4. naziv, naslov in račun upravičenca;
5. navedbo pravnih podlag in javnega
razpisa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe;
6. navedbo glede spoštovanja pravil državnih pomoči, kolikor je predmet podpore
priglašena državna pomoč;
7. terminski plan izvedbe projekta;
8. rok začetka in dokončanja projekta;
9. navedbo obdobja upravičenosti stroškov;
10. specifikacijo namena, za katerega so
sredstva dodeljena;
11. višino odobrenih sredstev in navedba
naslednjih deležev sofinanciranja:
a) delež prispevka skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih,
b) razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje,
c) stopnja intenzivnosti državne pomoči,
kolikor je predmet podpore priglašena državna pomoč;
12. navedbo proračunskih postavk, iz katerih se pogodba sofinancira;
13. datum vložitve zahtevkov in obveznosti upravičenca v skladu z 116. členom
Uredbe;
14. način nadzora nad namensko porabo
sredstev, ki vključuje tudi pregled na kraju
samem;
15. spisek dokazil, ki jih mora predložiti
prejemnik;
16. poročila o poteku ali najmanj zaključno poročilo;
17. dolžnost ARSKTRP, da spremlja in
nadzira izvajanje pogodbe;
18. določilo, da mora prejemnik sredstev
ob nenamenski porabi sredstev, sredstva
vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
19. določilo, da mora prejemnik sredstev
obrazložiti, utemeljiti in pridobiti soglasje ARSKTRP za vsako finančno, časovno ali drugo spremembo projekta, ker v nasprotnem
primeru izgubi pravico do porabe sredstev;
20. druge obvezne sestavine pogodbe o
sofinanciranju, ki jih določajo drugi predpisi
in usmeritev MKGP glede obvezne vsebine
pogodb;
21. zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti za upravičence;
22. zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, organu
za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
23. omejitve glede sprememb na projektu
v skladu s 72. členom Uredbe 1698/05/ES.
24. določilo o varovanju podatkov;
25. posledice glede ugotovitve o dvojnem financiranju posameznega projekta oziroma, da je višina sofinanciranja projekta
presegla najvišjo dovoljeno stopnjo;
26. skrbnike pogodbe na strani ARSKTRP in upravičenca;
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27. način hrambe dokumentacije.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma naložbenega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot
odstop od pogodbe. V primeru odstopa od
pogodbe, mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za
vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
Upravičenec je dolžan na zahtevo ARSKTRP, poročati še pet let od prejema sredstev.
Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP

INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure; sreda: od 14. do 16. ure
Odgovorna in kontaktna
oseba

ARSKTRP, Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01 580 77 92
F: 01 478 92 06

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure
Odgovorna in kontaktna
oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 03 563 43 80

nada.gresak@lj.kgz.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota, T: 02 539 14 42
Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Simona
Hauptman

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@guest.arnes.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna in kontaktna
oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 380-10/2007
Ob-29076/07
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 17/07, 23. 2. 2007 – uradno
prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 z dne 5. 12. 2006)
in v skladu s Pravilnikom o postopkih za
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izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 z dne 6. 6.
2007), Sklepa Vlade RS št. 915-13/2001-12
z dne 11. decembra 2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004
– 2006, potrditve Enotnega programskega
dokumenta RS 2004 – 2006 s strani Evropske Komisije v pismu komisarja Michela
Barniera z dne 18. decembra 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem
programskem dokumentu RS 2004 – 2006
na sestanku Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004 – 2006 z dne 10. decembra 2003,
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne
21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1784/1999
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
12. julija 1999 o Evropskem socialnem
skladu, Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001
z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1260/1999 glede sistemov upravljanja in
nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES) št.
448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni skladi, Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04
in 48/04), Izvedbene strukture ukrepa 2.3.,
potrjene na 100. seji Programskega sveta
Evropskega socialnega sklada z dne 18. 10.
2007, potrditve javnega razpisa in razpisne
dokumentacije na 100. seji Programskega
sveta Evropskega socialnega sklada z dne
18. 10. 2007, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za izobraževanje učiteljev za uporabo
IKT pri poučevanju in učenju ter
izdelavo e-gradiv
I. Namen
Ministrstvo za šolstvo in šport želi z
javnim razpisom prispevati k nadaljnjemu
razvoju izobraževalnega sistema, in sicer
razvoju novih možnosti uporabe IKT (informacijsko – komunikacijska tehnologija) v
izobraževanju ter širjenju novih pristopov
med vzgojitelje, učitelje in posledično učence in druge.
Namen javnega razpisa je povečati ponudbo izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev
na področju uporabe IKT pri poučevanju in
učenju, in sicer:
– sofinanciranje razvoja novih e-gradiv
na internetu in izvajati seminarje za uporabo
teh e-gradiv
– sofinanciranje koordinacije razširjanja
in izvajanja obstoječih programov seminarjev in
– sofinanciranje svetovanja šolam o nadaljnjem izobraževanju in možnostih uporabe IKT.
E-gradiva bodo poleg izobraževanju
učiteljev namenjena brezplačni uporabi v
vzgojno-izobraževalnem procesu, tj. podpori obstoječim izobraževalnim programom
in učnim načrtom (vzgojiteljem, učiteljem,
učencem in drugim na vzgojno-izobraževal-
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nih zavodih, doma …). Namen je pridobiti
e-gradiva, ki izkoriščajo različne možnosti
interneta (npr. interaktivnost, slika, zvok,
animacije, video …) ter razvijajo in uvajajo
različne didaktične pristope.
Ministrstvo za šolstvo in šport želi k prijavi projektov spodbuditi najširši krog pravnih
in fizičnih oseb javnega ter zasebnega prava (npr. založbe, vzgojno-izobraževalne in
druge zavode, podjetja …). Fizične osebe
se na razpis ne morejo prijaviti samostojno,
ampak le kot zunanji izvajalci prijavitelja.
Razpisane dejavnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju ESS).
II. Predmet razpisa
Javni razpis za izobraževanje učiteljev
za uporabo IKT pri poučevanju in učenju ter
izdelavo e-gradiv predvidoma za obdobje do
15. 9. 2008 je razdeljen v tri sklope:
1. Sklop 1: projekti izdelave in nadgradnje e-gradiv, priprava programa in izvedba
seminarjev za vzgojitelje in učitelje za uporabo teh e-gradiv
2. Sklop 2: projekt koordinacije razširjanja obstoječih programov seminarjev s področja uporabe IKT pri poučevanju in učenju
za strokovne delavce na vzgojno-izobraževalnih zavodih
3. Sklop 3: projekt svetovanja in podpore
šolam o nadaljnjem izobraževanju in možnostih uporabe IKT.
III. Pogoji razpisa
A) Poslovanje prijavitelja – vsi sklopi
1. Registracija in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave (opis v
prijavnem obrazcu)
2. Izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da so finančno in poslovno sposobni izvesti projekt (izjava v prijavnem
obrazcu)
3. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve v skladu z veljavnimi predpisi (izjava v prijavnem obrazcu)
4. Zoper prijavitelja in morebitne partnerje ni uvedena prisilna poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek in
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe (izjava v prijavnem
obrazcu)
5. V zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
prijavitelja ali morebitnih partnerjev, ki bi bilo
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi bilo prijavitelju ali morebitnim partnerjem prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (izjava v prijavnem
obrazcu)
6. Kakovost opravljanja razpisanih storitev prijavitelja in vseh morebitnih partnerjev:
prijavitelj in morebitni partnerji morajo kakovost poslovanja dokazati z ustreznim certifikatom (ISO) ali z dokazilom, iz katerega je
razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih
procesov ter potek delovnih postopkov z
opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse
storitve, ki so predmet prijave (izjava v prijavnem obrazcu in priložiti dokazilo)
B) Kapacitete in opremljenost prijavitelja
– vsi sklopi
1. prijavitelji morajo imeti ustrezno opremljene prostore za opravljanje razpisane dejavnosti, tj. razpolagati morajo s prostori v
prostornini, stanju in z opremo (npr. računalniška strojna in programska oprema za razvoj multimedijskih in interaktivnih e-gradiv,
komunikacijska oprema za priklop v internet
…) – izjava v prijavnem obrazcu

2. prijavitelji morajo imeti eno stacionarno telefonsko številko in eno mobilno telefonsko številko ter vsaj en naslov e-pošte,
morebitni partnerji pa vsaj eno telefonsko
številko (ali stacionarno ali mobilno) in vsaj
en naslov e-pošte – izjava in podatki o številkah in naslovih v prijavnem obrazcu
3. Sklop 2:
– vsaj 4 delovna mesta za koordinacijo
razširjanja obstoječih programov seminarjev. Vsako delovno mesto je opremljeno z
računalnikom z dostopom do interneta, telefonom – izjava v prijavnem obrazcu
– možnost uporabe vsaj enega avta, ki
bo med drugim namenjen uporabi za potrebe projekta – izjava v prijavnem obrazcu
– strežnik za aplikacijo (aplikacijo zagotovi ministrstvo) – podatki o seminarjih in
udeležencih – izjava v prijavnem obrazcu.
C) Celovitost prijave in največje število projektov posameznega prijavitelja – vsi
sklopi
1. izjava prijavitelja in vsakega izmed
morebitnih partnerjev, da v celoti sprejema
pogoje, merila in ostala določila iz razpisne
dokumentacije ter določila iz vzorca pogodbe (izjava v prijavnem obrazcu)
2. prijava mora vsebovati vse predvidene
storitve v razpisni dokumentaciji
3. vsak prijavljeni projekt mora biti oddan
na priloženih obrazcih, obrazci morajo biti
v celoti izpolnjeni za sklop, za katerega se
prijavitelj prijavlja (v primeru, da prijavitelj
prijavlja več projektov, mora za vsak prijavljeni projekt izpolniti svoje prijavne obrazce). Prijava projekta mora biti oddana tudi
v elektronski obliki npr. na CD-ju (v formatih
Microsoft Office ali OpenOffice.org), v primeru, da se podatki razlikujejo od pisne
prijave, se uporabijo podatki iz pisne prijave
– priložena elektronska prijava (CD ipd.)
4. izjava prijavitelja in vsakega izmed
morebitnih partnerjev, da prijava ne vsebuje
lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih
ali nepopolnih podatkov (izjava prijavitelja in
vseh morebitnih partnerjev)
5. v projektu lahko poleg prijavitelja sodelujejo tudi partnerji projekta (fizične ali
pravne osebe javnega ali zasebnega prava).
Vrednost dela projekta, katerega bo izvajal
partner, mora presegati 10.000 EUR. Posamezniki – fizične osebe lahko sodelujejo v
projektu kot zaposleni ali zunanji sodelavci
prijavitelja oziroma partnerja v projektu (izjava in podatki v prijavnem obrazcu)
6. v primeru več partnerjev v projektu,
mora prijavitelj skupaj s partnerji priložiti partnersko pogodbo o izvajanju projekta
oziroma dogovor, iz katerega je razviden
opis dejavnosti posameznega partnerja in
razdelitev sredstev po partnerjih (izjava v
prijavnem obrazcu in priložiti dokazilo)
7. izjava, da bo prijavitelj in vsak morebitni partner v projektu upošteval način projektnega dela pri ministrstvu in zagotavljal
vso projektno dokumentacijo v informacijski
sistem projektnega vodenja pri ministrstvu
oziroma njegovem pooblaščencu (to pomeni: od dokumentov planiranja projekta,
kontrolnih poročil, zaključnega poročila, do
dokumentov o izdelkih projekta in po potrebi drugih dokumentov) – izjava v prijavnem
obrazcu
8. izjava, da bo prijavitelj (v primeru partnerjev sam ali več partnerjev) najkasneje
v 10 dneh po podpisu pogodbe predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti posla (izjava
v prijavnem obrazcu)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
9. Sklop 1:
a) isti prijavitelj lahko prijavi največ dva
projekta (v primeru, da bo prijavil več projektov, bosta v nadaljnji obravnavi upoštevana prva dva prijavljena oziroma prispela
projekta, ostali projekti pa bodo izločeni iz
nadaljnje obravnave)
b) isti avtorji ne morejo sodelovati v dveh
ali več projektih, ki pokrivajo v istem razredu
iste tematske sklope iz učnih načrtov oziroma katalogov znanj, pri enem ali več prijaviteljih. V nasprotnem primeru ne bo izbran
noben projekt
c) izbrani so lahko samo projekti, ki bodo
glede na merila ocenjeni z manj kot 25 točkami
10. Sklop 2 in 3: isti prijavitelj ali partner
v projektu lahko nastopa samo v eni prijavi
(v nasprotnem primeru bo upoštevana samo
prva prispela prijava).
D) Pogoji za e-gradiva – sklop 1
1. Vsebina e-gradiva
d) vsebina e-gradiva mora pokrivati tematiko učnih načrtov oziroma katalogov
znanj (v prijavi mora prijavitelj opisati skladnost e-gradiva) s področja javno veljavnih
programov vrtcev, osnovnega šolstva, srednjega šolstva, posebnih potreb ali višjih šol
– učni načrti oziroma katalogi znanj so dosegljivi preko naslovov: http://www.mss.gov.si/,
http://www.zrss.si, http://www.cpi.si, oziroma
v knjižni obliki na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
(po pošti ali po faksu. 01/300-51-99 ali po
elektronski pošti: zalozba@zrss.si). V prijavi
mora prijavitelj opisati vsebino in uporabnost
e-gradiva in usklajenost z učnim načrtom
– podatki v prijavnem obrazcu
e) projekt pokriva največ dva različna
predmeta, ki bosta uporabljena pri merilih za izbor (npr. matematika 5., 6. in 7.
razred OŠ, fizika 1 in 2. letnik gimnazije).
Gradivo lahko pokriva več kot 2 različna
predmeta le v primeru, da je e-gradivo namenjeno tudi medpredmetnemu sodelovanju teh predmetov. V primeru, da bodo isti
deli e-gradiva uporabni pri več predmetih,
se pri merilih za izbor upošteva samo en
predmet, zato mora prijavitelj v točki 3.1.B
prijavnega obrazca v tabeli »Usklajenost
e-gradiva z učnim načrtom oziroma katalogi znanj in uporabnost – št. ur« navesti
samo en predmet (kot je najbolj ugodno za
prijavitelja), v tabeli »Podrobnejša vsebina
in uporabnost e-gradiva« pa navesti vse
predmete. Če bo navedel več predmetov
v tabeli 3.1.B, bo moral narediti za vsak
predmet različno e-gradivo – podatki v prijavnem obrazcu
f) v primeru, da vsebina prijavljenega projekta pokriva več kot 20% tematskih sklopov
e-gradiv pri posameznem predmetu, katerih
seznam je objavljen na naslovu http://www.
mss.gov.si/si/delovna_podrocja/ikt_v_solstvu/e_gradiva/ (tematski sklopi se nahajajo
v specifikacijah dodatku 3), je možno nadgraditi ta e-gradiva. V tem primeru mora izvajalec podrobno navesti, katera nova vsebina bo nastala oziroma kako bo obstoječe
e-gradivo nadgrajeno in pri poročanju to natanko navajati. Nadgradnjo e-gradiv lahko
prijavi vsak prijavitelj, saj so/bodo omenjena
e-gradiva dostopna vsem pod CC licenco:
– priznanje avtorstva + – nekomercialno
+ – deljenje pod istimi pogoji, kar skupaj
pomeni: »ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti
javnosti in predelovati samo pod pogojem,

da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna
dela/predelave pod istimi pogoji« (več o licenci si preberite na naslovu http://creativecommons.si in http://creativecommons.org)
– podatki v prijavnem obrazcu
g) e-gradivo mora biti namenjeno uporabi pri delu z učenci (otroci, učenci, dijaki) in
sicer: pridobivanju nove snovi, ponavljanju,
utrjevanju, preverjanju, testiranju oziroma
ocenjevanju, vrednotenju, analizi, sintezi …
– izjava in opis v prijavnem obrazcu
h) e-gradivo mora učence vzpodbuditi
k aktivnemu delu (praktično delo, branje,
pisanje, risanje, oblikovanje, reševanje,
raziskovanje, sodelovanje …) ter zagotavljati pridobitev povratnih informacij glede
na dejavnosti – izjava in opis v prijavnem
obrazcu
i) e-gradivo mora biti v vsakem primeru
slovenskem jeziku, lahko je poleg tega tudi
v italijanskem in madžarskem jeziku – izjava
v prijavnem obrazcu
2. Tehnične lastnosti e-gradiv
a) e-gradivo mora biti narejeno v obliki prostodostopnih spletnih strani (uporaba
brez uporabniškega imena ipd., kar pomeni, da v primeru uporabe orodij, npr. LMS
– learning managenment system / spletna
učilnica, mora biti e-gradivo dosegljivo tudi
zunaj spletne učilnice), razen v primeru, da
uporabljeno orodje omogoča izvoz v običajne spletne strani ali SCORM pakete – izjava
v prijavnem obrazcu
b) vključeni morajo biti multimedijski elementi (zvok, slika, video, animacije …) in
interaktivni elementi (obrazec, označevanje,
izbiranje, premikanje, grupiranje, povratna
informacija, točkovanje odgovorov…) – povezava (link) se ne šteje kot interaktivni element – izjava v prijavnem obrazcu
c) zaslonske slike ali spletne strani praviloma ne bodo imele drsnikov – izjava v
prijavnem obrazcu
d) ena zaslonska slika oziroma spletna
stran mora v povprečju (izjava, podatki in
opis v prijavnem obrazcu):
– vsebovati najmanj dva interaktivna
elementa (obrazec, označevanje, izbiranje,
premikanje, grupiranje, povratna informacija, točkovanje odgovorov …), povezana z
vsebino e-gradiva in
– en multimedijski element (zvok, slika,
video, animacije …), povezan z vsebino
e-gradiva, in v okviru tega:
– na vsakih 5 zaslonskih slik oziroma
spletnih strani vsaj en neprekinjen avdio-video element (zvok, video, animacije…) v
trajanju najmanj 10 sec, povezan z vsebino
e-gradiva ali
– na vsakih 10 zaslonskih slik oziroma
spletnih strani vsaj en neprekinjen avdio-video element (zvok, video, animacije…) v
trajanju najmanj 20 sec, povezan z vsebino
e-gradiva
e) e-gradiva morajo v celoti ustrezati
standardu SCORM – izjava (podrobneje si
preberite v specifikacijah) – izjava v prijavnem obrazcu
f) v primeru uporabe LMS orodij (learning
managenment system / spletna učilnica),
morajo biti le-ta prostodostopna na internetu za vsakogar (sredstva projekta ne bodo
smela biti namenjena razvoju ali nadgradnji
LMS orodij) – izjava v prijavnem obrazcu
3. Dostopnost e-gradiv
a) prijavitelj mora v prijavi navesti, kjer in
kako bo gradivo objavljeno, kako bo omogočen dostop in uporaba e-gradiva ter kako
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bo potekalo vzdrževanje e-gradiva – opis v
prijavnem obrazcu
b) hitrost povezave od strežnika v internet, kjer se bo nahajalo gradivo: vsaj 2 MB/s
(prijaviteljem s klicnimi povezavami, ISDN
ali ADSL povezavami priporočamo, da uporabijo Arnesov strežnik www2.arnes.si. VIZ
in drugim svetujemo, da se povežejo s tistimi, ki imajo vsaj zahtevano kapaciteto povezave, ustrezno infrastrukturo, znanje ter
že izvajajo storitve, kot npr. upravljanje LMS
orodij – »learning managenment system«
…) – izjava v prijavnem obrazcu
c) prijavitelj mora zagotoviti vsem vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem na VIZ ter učencem (otroci, učenci, dijaki, študenti) brezplačni dostop in uporabo
e-gradiva vsaj še tri leta po koncu projekta
(dostop od kjerkoli na internetu: iz vzgojno-izobraževalnega zavoda, od doma …).
Hkrati jim mora zagotoviti prenos posameznih gradnikov e-gradiva (SCORM pakete)
za uporabo, spreminjanje ali pripravo novih
e-gradiv (pogoji so navedeni tudi v točki J
tega dokumenta, ki pa jih lahko ministrstvo
kadarkoli spremeni) – izjava v prijavnem
obrazcu
d) prijavitelj je dolžan na zahtevo ministrstva po koncu projekta e-gradivo prenesti
na morebitni strežnik, ki ga zagotovi ministrstvo, oziroma bo po navodilih ministrstva
in v skladu s predhodnim dogovorom z ministrstvom omogočal nadaljnjo uporabo in
prenos e-gradiva oziroma njegove vsebine.
V primeru, da po treh letih po koncu projekta
prijavitelj ne bo več zagotavljal brezplačne
uporabe in dostopa ter uporabo e-gradiva,
bo o tem vsaj 60 dni prej obvestil ministrstvo
– izjava v prijavnem obrazcu
e) prijavitelj mora v okviru projekta uporabnikom zagotoviti navodila za delo, pomoč, usmeritve in napotke pri morebitnih
težavah (odziv po e-mailu v roku 24 ur ob
delavnikih) in tehnično podporo za uporabo
e-gradiv (npr. odprava napak, administriranje uporabniških imen in gesel, …) vsaj še
tri leta po koncu projekta – izjava v prijavnem obrazcu
E) Pogoji za seminarje – sklop 1
1. izjava prijavitelja, da bo pripravil program seminarja v obsegu in obliki, kot je
zahtevano v vzorcu programa seminarja
– izjava v prijavnem obrazcu in priložena
priloga
2. vsebina seminarja mora biti namenjena podpori uporabe e-gradiv, ki bo nastalo v okviru projekta – izjava v prijavnem
obrazcu
3. v primeru, da je obseg e-gradiva pokriva dva ali več predmetov, prijavitelj lahko
ponudi skupaj do DVA različna seminarja
– izjava in opis v prijavnem obrazcu
4. trajanje posameznega seminarja: 24
ur (npr. 3 krat po 8 ur) – opis v prijavnem
obrazcu
5. seminarsko gradivo, ki nastane v okviru projekta, lahko za posamezni seminar
obsega od 1 avtorske pole do 3 avtorske
pole (odvisno od obsega e-gradiva) – izjava
v prijavnem obrazcu
F) Pogoji za koordinacijo razširjanja obstoječih programov seminarjev – sklop 2
1. izjava prijavitelja, da bo izvajal dejavnosti in storitve, kot so navedene v specifikacijah tega razpisa, in jih predhodno
uskladil z ministrstvom ter jih v prijavi tudi
opisati:
– načrt projekt izvajanja obstoječih programov (promocija programov, pridobivanje
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udeležencev, komunikacija z udeleženci,
načini izvajanja posameznih izvedb programov, evalvacija …)
– stalna komunikacija z morebitnim koordinatorjem izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na posameznem javnem zavodu (Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Šola za ravnatelje …) in upoštevanje njegovih usmeritev, pripomb pri izvajanju seminarjev
– stalna komunikacija s strokovnjakom
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Center za poklicno izobraževanje, Šola
za ravnatelje …), ki je odgovoren za posamezni program (vsebina, multiplikatorji,
seminarsko gradivo, seminarske naloge,
ustrezna opremljenost) in upoštevanje njegovih usmeritev, pripomb pri izvajanju seminarjev
– seznanitev in poznavanje podrobnosti
programov seminarja: vsebina seminarja,
gradiva, predavatelji – multiplikatorji, potrebna opremljenost prostora (strojna oprema,
programska oprema, dostop do interneta …)
in druge podrobnosti
– stalna komunikacija z multiplikatorji
(predavatelji in asistenti) posameznih programov seminarja – obvezna udeležba na
usposabljanjih za multiplikatorje
– usmerjanje in informiranje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju o obstoječih seminarjih na področju IKT in možnostih za udeležbo na le-teh
– organizacija izvedb seminarjev
– v primeru prisotnosti na seminarjih
– v primeru, da ni potrebne prisotnosti
na seminarju
– vzdrževanje in upravljanje aplikacije, ki
jo zagotovi ministrstvo – podatki o seminarjih in udeležencih
– upoštevati dodatna navodila ministrstva pri izvajanju projekta – izjava in opis v
prijavnem obrazcu
2. v letih 2005 in 2006 je izvajalec vsako leto organiziral vsaj 50 seminarjev ali
tečajev na področju IKT letno z najmanj 8
udeleženci – izjava v prijavnem obrazcu in
priložena dokazila
4. izjava in dokazilo prijavitelja, da je v
zadnjih treh letih sodeloval z vsaj z vsaj 60
vzgojno-izobraževalnimi zavodi (priložena
so dokazila npr. pogodbe, izjave, obrazložitve projektov …) izjava v prijavnem obrazcu
in priložena dokazila
5. izjava prijavitelja, da so sodelavci projekta podrobno pregledali programe in posebnosti obstoječih programov seminarjev
(seznam je v specifikacijah v dodatku 4) ter
poznajo sistem multiplikatorjev – izjava v
prijavnem obrazcu
6. finančni tok izvajalca v letu 2005 in
2006: vsako leto vsaj 150 mio SIT. (izjava v
prijavnem obrazcu in priložiti dokazilo)
7. izjava prijavitelja, da bo pri izvajanju
projekta upošteval vsa dodatna navodila ministrstva – izjava v prijavnem obrazcu
G) Pogoji za svetovanje šolam o nadaljnjem izobraževanju in možnostih uporabe
IKT – sklop 3
1. izjava prijavitelja, da bo izvajal dejavnosti in storitve, kot so navedene v specifikacijah tega razpisa, in jih predhodno
uskladil z ministrstvom ter jih v prijavi tudi
opisati:
– svetovanje o možnostih uporabe IKT
na vseh področjih informatizacije posamezne šole – izjava in opis v prijavnem
obrazcu
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– podpora in pomoč ter svetovanje učiteljem in vzgojiteljem ter učencem in drugim
za uporabo IKT pri poučevanju in učenju
– izjava in opis v prijavnem obrazcu
– ostale dejavnosti, navedene v speficikacijah – izjava in opis v prijavnem obrazcu
2. reference prijavitelja: prijavitelj mora
prijavi priložiti izjavo in dokazila, iz katerega
je razvidno, da:
– prijavitelj pozna sistem nadaljnjega izobraževanja učiteljev in druge izobraževalne
dogodke (npr. obrazložitve ali pogodbe o
izvajanju seminarjev ali drugih izobraževalnih oblik za učitelje, npr. videokonference…)
– izjava v prijavnem obrazcu in
– je prijavitelj sodeloval z vsaj 30 vzgojno-izobraževalnimi zavodi (npr. obrazložitve, pogodbe ali izjave o projektih…) -izjava
v prijavnem obrazcu in dokazila
3. izjava prijavitelja, da bo pri izvajanju
projekta upošteval vsa dodatna navodila ministrstva – izjava v prijavnem obrazcu
H) Stroški in vrednost projekta – vsi
sklopi
1. izjava prijavitelj in morebitnih partnerjev, da bodo pri oddaji računov pri vmesnih
in končnem poročilu prijavljali stroške z odštetim povrnljivim DDV, to je DDV, za katerega je možno zahtevati povrnitev (povrnljiv
DDV v nobenem primeru ni upravičen strošek) – izjava v prijavnem obrazcu
2. stroški, ki jih bo izvajalec uveljavljal za
vodjo oziroma koordinatorja projekta, je lahko izključno plača (ker mora biti vodja oziroma koordinator projekta zaposlen pri prijavitelju), prispevki in drugi materialni stroški
za zaposlen, ne pa podjemna pogodba ipd.
– izjava in podatki v prijavnem obrazcu
3. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da bodo vsi načrtovani stroški
upravičeni v okviru razpisa in Evropskega socialnega sklada – izjava v prijavnem
obrazcu
4. sklop 1: najnižja skupna vrednost projekta 30.000,00 €, najvišja skupna vrednost
projekta 90.000,00 €
5. sklop 2: vrednost projekta mora biti v
vsakem primeru natanko 390.667,00 € – v
prijavnem obrazcu
6. sklop 3: vrednost projekta mora biti v
vsakem primeru natanko 40.000,00 € – v
prijavnem obrazcu
7. vsi sklopi: prijavitelj mora upoštevati
najvišje možne vrednosti posamezne vrste
stroškov projekta (glej specifikacije: priprava in izdelava e-gradiva, priprava programa
seminarja s seminarskim gradivom, izvedba
seminarjev, vodenje in koordinacija projekta…) – v prijavnem obrazcu
8. sklop 1: v primeru uporabe LMS orodja (learning managenment system), stroški
projekta ne morejo vsebovati stroškov za
razvoj, najem ali plačilo licenc za uporabo
teh orodij, poleg tega morajo biti ti sistemi
brezplačno dostopni vsem morebitnim uporabnikom – izjava v prijavnem obrazcu
9. sklop 1 in 3: najvišja možna cena ene
izvedbe seminarja je 2.100,00 € – v prijavnem obrazcu
10. sklop 1: največje možno število izvedb seminarja je odvisno od cene ene izvedbe seminarja:
– do vključno 1.300 € za eno izvedbo seminarja: do 6 izvedb – v prijavnem obrazcu
– več kot 1.300,00 €: največ 2 izvedbi – v
prijavnem obrazcu
11. najvišja skupna vrednost za vodenje,
koordinacijo in administracijo projekta ter
spremljajoče stroške projekta:

– sklop 1: do 5% vrednosti celotnega
projekta – v prijavnem obrazcu
– sklop 2: do 15.000 EUR – v prijavnem
obrazcu
– sklop 3: do 3.000 EUR – v prijavnem
obrazcu
I) Terminski načrt projekta – vsi sklopi
1. projekti se začnejo s 1. decembrom
2007 (razen če v pogodbi ne bo drugače
določeno) – v prijavnem obrazcu
2. projekt se mora končati najkasneje do
15. septembra 2008 – v prijavnem obrazcu
3. za vsak prijavljeni projekt je potrebno
načrtovati porabo sredstev (tj. izdaja zahtevka za plačilo v višini najmanj) takole:
a) do 31. 3. 2008 v višini najmanj 35%
skupne vrednosti projekta – v prijavnem
obrazcu
b) do 30. 6. 2008 v višini najmanj 75%
skupne vrednosti projekta – v prijavnem
obrazcu
c) do 15. 9. 2008 v višini 100% skupne
vrednosti projekta – v prijavnem obrazcu
J) Avtorske pravice, recenzije in lektoriranje, logotipi – vsi sklopi
1. Avtorske pravice: izjava prijavitelja,
partnerjev in vseh članov projektne skupine, da bodo za izdelke (e-gradivo, program
seminarja, seminarsko gradivo…) prenesli
vse materialne avtorske pravice na ministrstvo, enkrat za vselej in za vse primere, in
sicer: uporaba dela v telesni obliki – zlasti
pravica reproduciranja, uporaba dela v netelesni obliki – priobčitev javnosti (pravica javnega izvajanja, pravica javnega prenašanja,
pravica javnega predvajanja s fonogrami in
videogrami, pravica javnega prikazovanja,
pravica radiodifuznega oddajanja, pravica
radiodifuzne retransmisije, pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravica
dajanja na voljo javnosti), uporaba dela v
spremenjeni obliki (pravica predelave, pravica avdiovizualne priredbe), uporaba primerkov avtorskega dela (pravica distribuiranja,
pravica dajanja v najem)
2. (v prijavnem obrazcu) izjava prijavitelja, partnerjev in vseh članov projektne skupine, da bo nastale izdelke v okviru projekta
(e-gradivo, program seminarja, seminarsko
gradivo…) skupaj z navedbo avtorja lahko
ministrstvo objavljalo kjerkoli na internetu ter
bo zagotovljena brezplačna uporaba (predvidoma v izobraževalne in nekomercialne
namene) za neomejen čas kot gradivo, ki
ga je možno dopolnjevati, nadgrajevati in
spreminjati (ministrstvo bo predvidoma na
tak način dovoljevalo uporabo e-gradiv, lahko pa to kadarkoli spremeni)
Način uporabe je tak, kot ena izmed
naslednjih licenc »Creative Commons«, in
sicer bo ministrstvo lahko izbralo katerokoli izmed naslednjih licenc (lahko tudi kaj
drugega):
a) – priznanje avtorstva +
– nekomercialno +
– deljenje pod istimi pogoji,
kar skupaj pomeni: »ta licenca dovoli uporabnikom avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem,
priobčiti javnosti in predelovati samo pod
pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za
komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/predelave pod istimi pogoji«
(več o licenci na naslovu http://creativecommons.si in http://creativecommons.org)
b) – priznanje avtorstva + – deljenje
pod istimi pogoji
c) – priznanje avtorstva
3. za vsa gradiva (npr. besedilo, slike,
zvok …), ki ne bodo nastala v okviru pro-
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jekta, tj. že obstajajo, bo prijavitelj pridobil
dovoljenje za takšno uporabo, kot je navedeno v prejšnji točki in navedel vir v skladu
z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah
(http://www.dz-rs.si/ – glejte Sprejeti zakoni
in akti) – v prijavnem obrazcu
4. Strokovni pregled
a) prijavitelj mora za vse izdelke (e-gradivo, program seminarja in seminarsko
gradivo…) zagotoviti recenzijo in smiselno upoštevati vse morebitne popravke in
spremembe recenzentov – v prijavnem
obrazcu
b) sklop 1: prijavitelj mora zagotoviti dve
recenziji za e-gradivo: recenzijo praktika
(npr. učitelj, ki ni (so)avtor gradiva), in recenzijo strokovnjaka – v prijavnem obrazcu
c) sklop 1: izjava, da bodo upošteval vse
popravke in v okviru možnosti upošteval
usmeritve morebitnega ocenjevalca, ki ga
bo zagotovilo ministrstvo. Predvidoma bo
ministrstvo zagotovilo neodvisno oceno ob
vsakem zahtevku za plačilo izvajalca. Pozitivna ocena bo pogoj za izplačilo iz proračuna – v prijavnem obrazcu
5. lektoriranje: prijavitelj mora za vse izdelke (e-gradivo, program seminarja in seminarsko gradivo…) zagotoviti lektoriranje
(lektorja) – v prijavnem obrazcu
K) Kadrovski pogoji za prijavljene – vsi
sklopi
1. prijavitelj mora v prijavi za vsakega prijavljenega (ki je ali ni zaposlen pri prijavitelju
oziroma morebitnem partnerju) navesti naslednje podatke: funkcija in opis dela v projektu, predvideni čas v urah, tip dela (plača,
avtorska pogodba, …), predvidena vrednost
ter vse ostale zahtevane podatke v obrazcih
za prijavo: podatke o izobraževanju, izkušnjah, … in priložiti izjavo o sodelovanju v
projektu ter priložiti vsa potrebna dokazila o
posebnih znanjih in izkušnjah – v prijavnem
obrazcu in priložiti dokazila
2. vodja oziroma koordinator projekta
mora biti zaposlen pri prijavitelju in imeti
vsaj univerzitetno izobrazbo – v prijavnem
obrazcu in priložiti dokazilo
3. sklop 1 – pogoji za (so)avtorje vsebin*
e-gradiv, programa seminarja in seminarskega gradiva: vsak prijavljeni mora zadoščati naslednjim pogojem:
a) strokovno-didaktične izkušnje (v prijavnem obrazcu in priložiti dokazilo):
a1) prijavljeni izvaja in je v preteklih
dveh letih pred letom objave tega razpisa
izvajal javno-veljavno predšolske, osnovnošolske, srednješolske, višješolske ali visokošolske programe, programe posebnih
potreb, dijaških domov ali nižje glasbene
šole (npr. vzgojitelj, učitelj, profesor, visokošolski učitelj ali sodelavec na fakulteti, npr.
asistent …) ali
a2) prijavljeni je v zadnjih dveh letih pred
objavo tega razpisa izvajal izobraževanje
oziroma usposabljanje vzgojiteljev ali učiteljev (po Katalogu stalnega strokovnega
spopolnjevanja ali Katalogu nadaljnjega izobraževanja) na predmetnem oziroma strokovnem področju projekta ali dejavnosti, ki
ga prijavlja
b) izkušnje z e-gradivi: prijavljeni mora
imeti izkušnje pri pripravi e-gradiv, ki vsebujejo interaktivne elemente (obrazec, označevanje, izbiranje, premikanje, grupiranje,
povratna informacija, točkovanje odgovorov …; link se v tem primeru ne šteje za
interaktivni element) – v prijavnem obrazcu
in priložiti dokazilo o e-gradivu (naslov in
dosegljivost e-gradiva)

c) na vsake tri člane te skupine lahko
eden ne ustreza zahtevam prejšnjih dveh
točk a) in b)
d) skupina soavtorjev vsebin e-gradiv
mora biti za vsak predmet sestavljena iz
vsaj 3 članov (torej v primeru dveh predmetov vsaj 6 soavtorjev)
* med (so)avtorje vsebin ne spadajo strokovnjaki na področju kodiranja e-gradiva,
vzdrževanje strežnika, pomoči uporabnikom
in drugih tehničnih storitev (npr. programerji,
administratorji računalniških aplikacij ipd.)
4. sklop 1 – pogoji za strokovnjake na
področju kodiranja e-gradiva, vzdrževanje
strežnika, pomoči uporabnikom in drugih
tehničnih storitev: vsak prijavljeni mora zadoščati naslednjim pogojem:
a) vsak prijavljeni mora imeti izkušnje pri
izvajanju teh storitev
b) v primeru, da je skupina teh strokovnjakov sestavljena iz vsaj 2 članov, lahko na
vsake dva člana te skupine eden ne ustreza
zahtevam prejšnje točke a)
5. sklop 1 - pogoji za izvajanje seminarjev:
a) vsaj 1 zadolžen za področje vodenja
in organizacijo seminarjev, ki ima vsaj visoko izobrazbo
b) vsi prijavljeni predavatelji na seminarju morajo imeti vsaj univerzitetno izobrazbo
pedagoške smeri ali univerzitetno izobrazbo
skupaj z opravljenim pedagoško- andragoškim izpitom in vsaj 2 leti delovnih izkušenj
na področju izvajanja izobraževanja odraslih
ali je visokošolski učitelj ali sodelavec na
fakulteti (npr. asistent) – dokazilo
c) vsi prijavljeni asistenti na seminarju
morajo imeti vsaj visoko izobrazbo pedagoške smeri ali visoko izobrazbo skupaj z opravljenim pedagoško-andragoškim izpitom in
vsaj 2 letne izkušnje pri izobraževanju odraslih ali je visokošolski učitelj ali sodelavec
na fakulteti (npr. asistent) – dokazilo
6. sklop 1: pogoji za recenzente: recenzenti morajo imeti izkušnje z recenzijami
in biti prepoznavni v slovenskem prostori
na svojem strokovnem področju – recenzije
vsaj 3 gradiv (objavljena pisna gradiva, objavljena gradiva na internetu)
7. sklop 2: pogoji za organizacijo izvedb
seminarjev
a) izjava, da bodo projekt izvajali vsaj 4
zaposleni (poleg vodje projekta), ki imajo vsi
vsaj visoko izobrazbo in vsaj 2 letne izkušnje z organizacijo seminarjev za strokovne
delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov na
področju uporabe IKT – izjava v prijavnem
obrazcu in dokazilo
b) vsaj 1 zaposlen, ki bo izvajal projekt
ima pedagoško – andragoško izobrazbo
– dokazilo
8. sklop 3: pogoji za svetovanje in podporo VIZ
a) izjavo, da bodo projekt izvajali vsaj 3
sodelavci (poleg vodje projekta), ki imajo
vsi vsaj univerzitetno izobrazbo pedagoške
smeri ali univerzitetno izobrazbo skupaj z
opravljenim pedagoško – andragoškim izpitom in vsaj 3 letne izkušnje z dejavnostmi
na področju možnosti uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter sodelovanje z
vsaj 5 vzgojno – izobraževalnimi zavodi na
področju uporabe IKT – izjava v prijavnem
obrazcu in dokazilo
L) Vmesna poročila in končno poročilo o
projektu, finančno poslovanje projekta – vsi
sklopi
1. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, bodo najmanj v naslednjih rokih
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31. 3. 2008, 30. 6. 2008 in 15. 9. 2008 oddali vmesna poročila oziroma končno poročilo
v skladu z Navodili za končnega prejemnika
o načinu oddaje zahtevka za plačilo oziroma
vmesnih in končnih poročil – izjava v prijavnem obrazcu
2. izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da bodo poročila zagotavljali tudi
v informacijskem sistemu projektnega vodenja pri ministrstvu – izjava v prijavnem
obrazcu
3. v primeru več partnerjev v projektu,
izjava, da bo poslovodeči partner izdal zahtevek ministrstvu in temu priložil vso zahtevano dokumentacijo in dokazila ter vse
zahtevke partnerjev skupaj z dokazili upravičenih stroškov, ki mu jih bodo izstavili partnerji. Sredstva za projekt bodo nakazana
izključno poslovodečemu partnerju – izjava
v prijavnem obrazcu
4. izjava, da v primeru, da bo ministrstvo
potrebovalo ali zahtevalo dodatne informacije ali dokazila, bo prijavitelj vse informacije
in dokazila dal na razpolago ministrstvu v
času projekta in vsaj še do leta 2013 – izjava
v prijavnem obrazcu
5. izjava prijavitelja in morebitnih partnerjev, da se bodo udeležili delavnice za
pripravo zahtevkov za plačilo in ustrezno
pripravo dokumentacije – izjava v prijavnem
obrazcu
6. sklop 1: izjava, da bo prijavitelj ob
vmesnih poročilih in ob koncu projekta poleg
zahtevka za plačilo in ustrezno pripravljene
dokumentacije (več v specifikacijah – Navodila za končnega prejemnika o načinu
oddaje računa/zahtevka za plačilo oziroma
vmesnih in končnih poročil) oddal (izjava v
prijavnem obrazcu):
a) v pisni obliki (natisnjeno na papir):
vsebinsko poročilo, scenarij e-gradiva, program seminarja s seminarskim gradivom,
recenzije in druga pisna gradiva v zvezi s
projektom
b) v elektronski obliki:
– finančno in vsebinsko poročilo, scenarij e-gradiva, program seminarja s seminarskim gradivom in druga elektronska gradiva
v zvezi s projektom (v formatih Microsoft
Office ali OpenOffice.org)
– e-gradivo, in morebitne posamezne
gradnike e-gradiva (v takšni elektronski obliki, ki jo omogoča uporabljena tehnologija),
tudi SCORM pakete
7. vsi sklopi: obveščanje in logotipi. Izjava, da bo:
– na vseh (internih in drugih) izdanih in
natisnjenih dokumentih in gradivih mora biti
uraden znak EU in praviloma tudi MŠŠ (podrobneje v specifikacijah)
– na vseh objavljenih in natisnjenih dokumentih/materialih bo stavek, npr: “Izvedbo
projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in
Ministrstva za šolstvo in šport Republike
Slovenije.“
– udeleženci in partnerji bodo eksplicitno
informirani o podpori EU projektu (plakati,
brošure, ustno informiranje…).
8. vsi sklopi – finančno poslovanje projekta: Izjava prijavitelja in vseh morebitnih
partnerjev, da (izjava v prijavnem obrazcu):
a) bo upošteval vse v razpisni dokumentaciji navedene zahteve in navodila ter vse
dodatne zahteve in navodila ministrstva
b) se bodo vsi prijavljeni in uveljavljani
upravičeni stroški se navezovali na projekt
c) bo pri oddaji računov pri vmesnih in
končnem poročilu prijavljali stroške z odšte-
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tim povrnljivim DDV, to je DDV, za katerega
je možno zahtevati povrnitev (povrnljiv DDV
v nobenem primeru ni upravičen strošek)
d) bodo vsi načrtovani in uveljavljani
stroški upravičeni v okviru razpisa in Evropskega socialnega sklada
e) bodo vse finančne transakcije projekta
transparente (pregledne, ponovno preverljive …)
f) bodo vse finančne transakcije izvajali
preko ločenega računovodskega sistema, tj.
preko posebnega stroškovnega mesta
g) bomo omogočili pregled ali revizijo
s strani ministrstva ali predstavnikov EU,
posredovali vse dodatno zahtevane informacije ipd.
h) bodo poročali po navodilih ministrstva
na predpisanih obrazcih in v predpisanih
rokih, ki jih ministrstvo lahko spreminja, dopolnjuje ipd.
i) vsak prihodek projekta pomeni znižanje zahtevano sofinanciranje s strani ministrstva. V primeru, da bo imel projekt prihodke (ali višje od prijavljenih), bo moral
prijavitelj za o tem obvestiti ministrstvo in za
višino prihodkov znižati zahtevano sofinanciranje s strani ministrstva
j) bodo ministrstvu skupaj z morebitnimi
partnerji najkasneje v 10 dneh po podpisu
pogodbe predali bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti posla
k) da vsi nastali stroški projekta niso
upravičeni v okviru javnega razpisa in
Evropskega socialnega sklada (npr. bančna garancija …)
l) izjava, da za stroške, ki so predmet
sofinanciranja, prijavitelj ni prejel oziroma ne
bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja)
m) naročanje storitev in blaga:
– za javne zavode: izjava, da bodo pri
javnem naročanju preverili višino cene blaga in storitev na trgu, izbrana bo najcenejša
oziroma najugodnejša ponudba v skladu s
predpisi s področja javnega naročanja (vse
v skladu z Zakonom o javnem naročanju)
– za podjetja in neprofitne zavode: izjava, da bodo pri naročanju blaga in storitev izbirali najugodnejše izvajalce oziroma
dobavitelje po pravilih, kot veljajo za javne
zavode (pravila so opisana v Zakonu o javnem naročanju).
M) Vprašanja in odgovori (vsi sklopi) –
obrazložitev, dopolnitev in sprememba pogojev in meril razpisa:
1. Ministrstvo za šolstvo in šport lahko
v okviru vprašanj in odgovorov podrobneje
obrazloži, prav tako pa tudi dopolni in spremeni pogoje in merila tega razpisa, vendar
največ 5 delovnih dni pred rokom za oddajo
prijav, tj. do 20. 11. 2007.
IV. Merila za izbor
A) Sklop 1: nižja vrednost po dobljeni
formuli ima prednost pred višjimi vrednostmi (pogoj je dobljena vrednost manj kot 25
točk):
Veg + Vsem + Nar + Orodja
V primeru enakovrednih prijavljenih projektov imajo prednost projekti s področja
naravoslovja. V primeru, da so projekti še
enakovredni, ima prednost projekt z nižjo
vrednostjo.
V primeru, da bodo še vedno enakovredni projekti, bo končni izbor projektov odločil
žreb iz škatle (posode), ki ga bo opravila
komisija za izbor.
Obrazložitev posameznih oznak:
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1. Veg = (vrednost e-gradiva) / ((delež
števila ur v šolskem letu, pri kateri bo e-gradivo možno uporabljati) x (število ur predmeta na teden)) / 3000
Vrednost e-gradiva: vrednost navede
prijavitelj v prijavi – glej obrazec za prijavo
projekta, točko št. 5.1., vrstico pod zaporedno številko 1 (sklop 1 – E-gradivo) v tabeli
Zbirnik stroškov
Delež števila ur v posameznem šolskem
letu, pri katerih bo gradivo možno uporabljati: delež števila ur navede prijavitelj v prijavi
– glej obrazec za prijavo projekta, točko št.
3.1.B, šesti stolpec v tabeli.
Število ur predmeta na teden: število navede prijavitelj v prijavi – glej obrazec za
prijavo projekta, točko št. 4.1, sedmi stolpec
v tabeli.
V primeru, da bodo isti deli e-gradiva
uporabni pri več predmetih (npr. kemija za
2. letnik gimnazije ali biologija za 2. letnik
gimnazij), prijavitelj v prijavi v tabeli v točki
3.1.B navede le tisti predmet, pri katerem
je izračun ((delež števila ur v šolskem letu,
pri kateri bo e-gradivo možno uporabljati) x
(število ur predmeta na teden)) najvišji (tako
je za prijavitelja najugodneje).
Poseben primer: v primeru, da isti deli
e-gradiva ne bodo uporabni pri različnih
predmetih (npr. kemija za 2. letnik, biologija
za 2. letnik), se za vsak predmet najprej
izračuna
(delež števila ur v šolskem letu, pri kateri
bo e-gradivo možno uporabljati) x (število ur
predmeta na teden)
Nato se dobljene vrednosti po posameznih predmetih sešteje in uporabi formula:
Veg = (vrednost e-gradiva) / (vsota dob
ljenih vrednosti po posameznih predmetih)
/ 3000.
2. Vsem = ((vrednost priprave in izdelave
seminarja s seminarskim gradivom) + (skupna vrednost izvedb vseh seminarja-ev)) /
((skupno št. udeležencev na vseh seminarjih) x (skupno št. ur vseh seminarjev))
Vrednost priprave in izdelave seminarja s
seminarskim gradivom: navede jo prijavitelj
v prijavi – glej obrazec za prijavo projekta,
točko št. 5.1., vrstico pod zaporedno številko
2 (Priprava in izdelava seminarja s seminarskim gradivom) v tabeli Zbirnik stroškov.
V primeru, da izvajalec prijavi dva različna
seminarja, se cene seštejejo.
Skupna vrednost izvedb vseh seminarja-ev*: ceno za posamezni seminar, ki jo
navede prijavitelj v prijavi – glej obrazec za
prijavo projekta, točko št. 5.1., vrstico pod
zaporedno številko 3 (Sklop 1 – Izvedba
vseh seminarjev) v tabeli Zbirnik stroškov.
V primeru, da izvajalec ponudi dva različna
seminarja, se seštejejo dobljene vrednosti
različnih seminarjev.
Skupno št. udeležencev na vseh seminarjih*: 16 se pomnoži s številom prijavljenih
izvedb posameznega seminarja (glej obrazec za prijavo projekta, točko št. 3.1.G. Seminarji, 5. stolpec v tabeli). V primeru, da
izvajalec ponudi dva različna seminarja, se
nato sešteje skupno število vseh predvidenih udeležencev.
Skupno št. ur seminarjev*: 24 se pomnoži s številom prijavljenih izvedb posameznega seminarja (glej obrazec za prijavo projekta, točko št. 3.1.G. Seminarji, 5. stolpec
v tabeli). V primeru, da izvajalec ponudi dva
različna seminarja, se nato sešteje skupno
število vseh predvidenih ur.
* Upošteva se vrednost, število seminarjev in število udeležencev samo za izbrane

seminarje (tj. odšteje se za tiste seminarje
in udeležence, ki niso izbrani – npr. seminarji ali število izvedb ne ustrezajo pogojem
razpisa).
3. Nar: če e-gradivo pokriva naravoslovne predmete, se dodeli: -20% Veg točk, sicer pa 0 točk.
Opomba: to pomeni, da imajo predmeti
prioritetnih področij prednost pred ostalimi
predmeti.
4. Orodja: v primeru, da bo e-gradivo
pripravljeno v LMS okolju (learning managenment system), se dodeli: -10% x Veg,
sicer pa 0 točk
Opomba: v tem primeri se število točk
zniža. Razlog je v tem, da mora prijavitelj
v primeru uporabe LMS okolja zagotoviti
storitve kot npr. administracijo uporabnikov
(dodeljevanje gesel …) in se tako strošek
teh storitev v merilu upošteva.
B) Sklop 2: nižja vrednost po dobljeni formuli ima prednost pred višjimi vrednostmi:
V = Vorgp * 150 + Vorgn * 200 + Vpotr *
5000 + Vugo * 600 + Vapl + Vvpis
Vorgp: organizacija seminarjev v primeru
prisotnosti izvajalca na seminarji
Vorgn: v primeru, da izvajalec ni prisoten
na seminarju
Vpotr: potrošni material na seminarju /
udeleženca
Vugo: pošiljanje večjih količin pošte na
VIZ
Vaplik: stroški za vzdrževanja in upravljanje aplikacije za podatke o seminarjih in
udeležencih
Vpis: vpis seminarja drugih izvajalcev v
aplikacijo.
Vrednosti Vorgp, Vorgn itd. so navedene
v dodatku 3.5 prijavnega obrazca.
V primeru, da sta dve prijavi enakovredni, ima prednost projekt z več sodelavci,
nadalje pa tisti, ki ima sodelavcev s pedagoško-andragoško izobrazbo, nadalje pa tisti,
kjer je vrednost Vorgp nižja.
C) Sklop 3: nižja vrednost po dobljeni formuli ima prednost pred višjimi vrednostmi:
40.000 / skupna vsota števila ur vseh
sodelavcev v projektu
V primeru, da sta dve prijavi enakovredni, ima prednost projekt z več sodelavci,
izmed teh pa tisti, kjer je vrednost obiska
ene šole nižjo.
Skupna vsota števila ur vseh sodelavcev v projektu: navede jo prijavitelj v prijavi
(glej obrazec za prijavo projekta, točka št. 6
– Človeški viri, stolpec št. 7 v tabeli).
Vrednost obiska šole: navede jo prijavitelj v prijavi – glej vsoto v drugi tabeli v dodatku 3.6. obrazec za prijavo projekta.
V. Postopek pregledovanja in izbora
vlog:
Postopek pregledovanja in izbora prijav
projektov je naslednji:
1. ugotavljanje popolnosti prijav
Posebnost za sklop 1: v primeru, da posamezni prijavitelj prijavi več kot dva projekta, bosta v nadaljnjem postopku upoštevana
samo prva dva prijavljena oziroma prispela
projekta, ostali projekti pa bodo izločeni iz
nadaljnje obravnave
2. nepopolne prijave lahko ministrstvo
pozove k dopolnitvi
Posebnost za sklop 1: v primeru, da bo
komisija, ki je zadolžena za pregled prijav
menila, da v prijavnem obrazcu tabela v
poglavju 3.1.B ni pravilno izpolnjena, bo ministrstvo izvajalca lahko pozvalo k dopolnitvi
te tabele
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3. po prejetju dopolnitev: izločitev nepopolnih vlog iz nadaljnje obravnave
4. ugotavljanje pogojev razpisa in izločitev projektov, ki ne ustrezajo pogojem razpisa, iz nadaljnje obravnave
5. vloge se razvrstijo v tri sklope, ki se jih
v nadaljevanju obravnava ločeno
Sklop 1:
6. v primeru, da je razpoložljivih sredstev
dovolj za vse prijavljene projekte, se izbere
vse ponujene projekte ter konča izbor
7. projekti se točkujejo. Oblikuje se seznam projektov v naraščajočem vrstnem
redu glede na število doseženih točk
– v primeru, da dva ali več projektov pokrivajo več kot 20% istih tematskih sklopov
pri posameznih predmetih (tematski sklopi
se nanašajo na učni načrt oziroma katalog
znanja), v tem seznamu (naraščajočem vrstnemu redu) ostane projekt z nižjim številom točk, preostali projekti pa se prestavijo
na konec seznama in sicer zopet v naraščajočem vrstnem redu glede na število doseženih točk
8. izbere se prvi projekt, nato drugi itd.
dokler je sredstev dovolj
9. pri izbiri projektov se lahko zmanjša
obseg projektov (npr. če zmanjka sredstev
za sofinanciranje prijavljenega projekta)
Sklop 2 in 3:
6. projekti se točkujejo. Oblikuje se seznam projektov v naraščajočem vrstnem
redu glede na število doseženih točk
7. izbere se samo prvi projekt na seznamu.
VI. Upravičeni stroški in aktivnosti
Ministrstvo bo zagotovilo sredstva samo
tiste storitve in gradiva, ki so navedeni v
razpisu in specifikacijah. Druge morebitne
stroške nosi izbrani izvajalec sam.
Strukturo vseh stroškov bo pri vsakem
poročilu potrebno prikazati, vsi stroški morajo biti upravičeni in v skladu z Navodili za
oddajo zahtevka za plačilo oziroma vmesnih in končnih poročil in pravilih v okviru
Evropskega socialnega sklada (glejte specifikacije, dodatek 5 in 7), sicer izvajalcu
ne bodo priznani. Za črpanje sredstev iz
Evropskih strukturnih skladov je potrebno za
vsak upravičen strošek priložiti tudi dokazilo
o nastanku stroška in dokazilo o plačilu tega
stroška.
VII. Posebni pogoji, zahtevani s strani
evropskega socialnega sklada, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji
1. Poročanje
Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so specifične za
Evropski socialni sklad (ESS), npr. podrobnejši podatki o izvedenih storitvah, izdelavi
e-gradiv, seminarjih, dokazila o porabljenih
sredstvih …
Poleg tega je potrebno pripravljati kvartalna in letna poročila.
Zahtevani podatki o izvedbi projektov, se
morajo zajemati na ravni izvajalca projekta
ter se preko predpisanega načina posredovati ministrstvu.
V zvezi s spremljanjem in načinom poročanja in posredovanjem informacij finančne
in vsebinske narave se bo izvajalec obvezal,
da bo ministrstvu dostavil tudi vsak druga
finančna in vsebinska poročila o namenski
porabi proračunskih sredstev po pogodbi.
2. Obveščanje in informiranje javnosti
Informiranje v zvezi s pomočmi iz strukturnih skladov EU je namenjeno zagotavljanju razvidnosti in transparentnosti vloge EU
v Sloveniji ter ozaveščanju javnosti o mo-
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žnostih pomoči, ki jih v okviru strukturnih
skladov prejema Slovenija. V fazi izvajanja
je pomembno, da ministrstvo in na razpisih
izbrani izvajalci za vse aktivnostih v zvezi z
ESS uporablja enotni logotip ESS (zastava EU in pripis Evropski socialni sklad), in
sicer črno beli za tiskanje dokumentov na
tiskalnikih oziroma barvnega za promocijske
materiale, ki se tiskajo v tiskarni in omogočajo uporabo barvnega logotipa. Logotip
ESS mora biti enake velikosti kot ostali logotipi na posameznem dokumentu oziroma drugem izdelku. Pri aktivnostih oziroma
izdelkih, ki se izvajajo oziroma nastanejo
direktno v okviru programov ESS s pomočjo
sredstev EU, se mora vedno uporabljati tudi
navedbo »Projekt je sofinanciran iz sredstev
Evropskega socialnega sklada«.
Podrobnosti so navedene v dodatku specifikacijah.
VIII. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev, ki
se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 1.390.667,00 EUR.
Sredstva bodo črpana v letu 2008 iz
dveh proračunskih postavk:
– 25% iz 4410 Strukturni skladi – lastna
udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in
sekundarnem sektorju
– 75% iz 4423 Strukturni skladi – tuja
udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj izobraževanja v primarnem in
sekundarnem sektorju.
Konto na obeh postavkah je:
– za javne zavode: 4133 – Tekoči transferi v javne zavode
– za podjetja: 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
– za neprofitne zavode: 4120 – Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Proračunska postavka
ESS – Tuja udeležba
ESS – Lastna udeležba
Skupaj

4423
4410
4410, 4423

Skupaj
sredstva v letu 2008
1.043.000,25 EUR
347.666,75 EUR
1.390.667,00 EUR

Sredstva po posameznih sklopih:
Sklop 1: 960.000,00 EUR
Sklop 2: 390.667,00 EUR
Sklop 3: 40.000,00 EUR.
IX. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, v katerem lahko nastajajo upravičeni stroški je od 1. decembra 2007 (razen
če v pogodbi ne bo drugače določeno) do
vključno 15. 9. 2008.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota pri ministrstvu.
X. Rok za izvedbo aktivnosti
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je 1. december 2007 (razen če v pogodbi ne bo drugače določeno).
Čas izvajanja celotnega projekta pa je najkasneje do 15. septembra 2008.
XI. Rok za prijavo
Ministrstvo mora ponudbe prejeti do
27. novembra 2007 do 9. ure v vložišče:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
XII. Prijava, opremljanje prijave, prepozne prijave

Stran

7062 /

Št.

98 / 26. 10. 2007

Prijava
Prijava na ta razpis mora biti poslana
na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse ustrezno
izpolnjene obrazce, zložene v predhodno
navedenem vrstnem redu. Za izpolnjenimi
obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu, kot ustreza obrazcem,
na katere se nanašajo.
Vsi obrazci za prijavo in vse priloge morajo biti parafirane s strani prijavitelja (vzorec pogodbe se ne izpolnjuje, le parafira).
Opremljanje in označevanje prijave
Prijavitelj naj ponudbeno dokumentacijo
zapre v eno zunanjo ovojnico. Vsi dokumenti iz ovojnice naj bodo zloženi v mapo,
posamezni obrazci ločeni s pregradami zaradi lažjega pregleda ponudbe, povezani z
vrvico in zapečateni.
Na zunanji kuverti mora biti obvezno
nalepljen izpolnjen obrazec »prijava oddaje ponudbe«, ki je vsebovan v razpisni dokumentaciji. Oznaka ponudbe je
MŠŠ-IZO4-RO-380-10/2007, ponudnik pa
vpiše še poln naziv firme ter ponudbo ustrezno označi.
Prepozne prijave
Vse prepozne in nepravilno opremljene
ponudbe ministrstvo zavrže in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
XIII. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Ponudbe bo po izteku roka za oddajo
odprla in ocenila strokovna komisija. Javno
odpiranje vlog bo potekalo 27. novembra
2007, ob 12. uri, na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi
št. 425 v 4. nadstropju.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
s sklepom odločil minister za šolstvo in
šport.
Ponudniki lahko vložijo pritožbo zoper
izbor v 8 dneh od prejema obvestila, in sicer
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, z oznako
»MŠZŠ-IZO4-RO-380-10/2007-pritožba«. V
pritožbi morajo ponudniki natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlagajo pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni
predvidoma v roku 30 dni po poteku roka
za prijavo.
XIV. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. razpis (ta dokument);
2. priloga 1: specifikacije
3. priloga 2: obrazec »prijava projekta«
4. priloga 3: vzorec pogodbe
5. priloga 4: obrazec »Prijava oddaje ponudbe« (prijavitelj jo nalepi na ovojnico)
6. internetni naslov za vprašanja in odgovore: http://www.mss.gov.si/ (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila, pri tem
javnem razpisu v rubriki Vprašanja in odgovori)
XV. Dostop do razpisne dokumentacije
in informacije
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh ministrstva na naslovu:
http://www.mss.gov.si/ (rubrika Okrožnice,
razpisi in javna naročila), lahko pa jo prijavitelji dobijo osebno na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, Ljubljani, v 3. nad-
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stropju od 12. do 13. ure pri Mojci Černe
(soba št. 313).
Informacije
Dodatne informacije lahko zastavite na
internetnem naslovu, kjer bodo objavljena vsa vprašanja in odgovori: http://www.
mss.gov.si/ (rubrika Okrožnice, razpisi in
javna naročila, pri tem javnem razpisu v
rubriki Vprašanja in odgovori).
Informativni dan
Informativni dan (predstavitev razpisa in
pričakovanih rezultatov ter vprašanja prijaviteljev) bo potekal v torek, 13. novembra
2007, ob 11. uri, na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi
št. 425 v 4. nadstropju.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 66306-365/2007-2
Ob-29077/07
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
socialnega varstva v letu 2008
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2008 in v
obdobju od leta 2008 do 2012 z možnostjo
podaljšanja, sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo bo programe izvajalcev, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede
na postavljene kriterije. V skladu z kriteriji,
merili in razpoložljivimi sredstvi pa bo odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo
sofinanciralo izbrani program v letu 2008.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi na dveh
področjih po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–
2010 (Uradni list RS, št. 39/06):
SVP – Socialno varstveni programi:
1. Programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne
hiše so Goriška, Osrednjeslovenska, Obalno Kraška);
2. Programi stanovanjskih skupin za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in programi centrov za svetovanje
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (prednostna regija za dnevne
centre Koroška);
3. Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov;
4. Programi terapevtskih skupnosti in
drugi programi, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v
terapevtske skupnosti), centri za reintegracijo abstinentov v družbo, programi za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog;
5. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti;
6. Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomce;
7. Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov
za kakovostno življenje v starosti in sožitje
med generacijami v lokalni skupnosti;

8. Specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (prednostne
regije so: Podravska, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška);
9. Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
(prednostni regiji sta Osrednjeslovenska,
Podravska, Goriška).
REP – Razvojni in eksperimentalni programi:
1. Programi psihosocialnega svetovanja
po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah;
2. Nizkopražni programi za uživalce drog,
mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave;
3. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr. klubi
zdravljenih alkoholikov);
4. Programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starih;
5. Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (prednostna regija je Jugovzhodna Slovenija);
6. Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
7. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, beguncem, bivšim
zapornikom …).
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
tri različne načine:
A) Programi sofinancirani v obdobju
2008 v enkratnem znesku do 1500 EUR (v
nadaljevanju A programi);
B) Programi sofinancirani v obdobju
2008 nad 1500 EUR (v nadaljevanju B programi);
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo prejeli več kot 1500 EUR, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po
podpisu pogodbe in oddaji zahtevka, drugi
obrok pa po oddaji delnega poročila in zahtevka);
C) Programi sofinancirani v obdobju od
leta 2008 do 2012, z možnostjo podaljšanja
sofinanciranja (v nadaljevanju C programi).
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo uvrščeni v sofinanciranje v obdobju
od leta 2008 do 2012 z možnostjo podaljšanja, bodo sredstva iz razpisa za leto 2008
nakazovana v mesečnih obrokih (1/12) na
podlagi predloženih zahtevkov. V prihodnjih
letih bodo sredstva za izbrane programe
zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga
za določitev sofinanciranja v letu 2008, pri
čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija
dela do leta 2012 in predloge širitev programov v posameznem letu. Ministrstvo ni
dolžno skleniti pogodb za posamezno leto,
če se spremeni izvajanje programa, razen
v primeru, ko ministrstvo soglaša s spremembami.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa in želeni način sofinanciranja. Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
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ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju 2008–2012 kot C program,
ga bo v nadaljnjem postopku obravnavalo
kot program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2008 kot A program ali B program.
Če bo ministrstvo za program, prijavljen za
sofinanciranje pod B ali C, v skladu z merili
za dodelitev sredstev programom, dodelilo
sredstva v višini do 1500 EUR, bo program
uvrstilo med A programe.
Programe, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre za
različne oblike skupin za samopomoč, v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno
sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanja socialne izključenosti, ter se pričakuje od ministrstva sofinanciranje v višini
do 1500 EUR, prijavitelji na razpis prijavijo
z obrazcem 2008-A.
Programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto,
obdobje trajanja delavnice), v katerem je
vnaprej predvidena določena oblika dela,
posamezni uporabniki pa so vključeni v delo
programa najmanj 4 ure tedensko, katerih
namen programa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev ali
različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere se pričakuje sofinanciranje
s strani ministrstva v višini več kot 1500
EUR, prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2008-B.
Prijavitelji, ki prijavljajo program za sofinanciranje v obdobju od leta 2008 do
2012 z možnostjo podaljšanja, se prijavijo
z obrazcem 2008-C. Uporabniki tovrstnega programa so praviloma vključeni v dalj
časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program pa
je posameznemu uporabniku praviloma na
voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur
ali pa so organizirani kot mreža programov
enega izvajalca na nacionalnem nivoju. Namen programa je predvsem strukturna in
funkcionalna reorganizacija socialne mreže
oziroma sodelovanje pri oblikovanju nove.
Izvajalci programa so strokovni delavci in
drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu pa dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Od
teh programov se pričakuje, da se že uspešno izvajajo in da je za njihovo izvajanje
potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo
bo pri teh programih preverjalo strokovno
utemeljenost, preizkušenost in stabilnost
programa, zato se lahko za ta način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki
poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje določene s tem razpisom. V
teh programih bo ministrstvo sofinanciralo
predvsem zaposlitve strokovnih delavcev.
III. Širitve programov
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve ne bo sofinanciralo širitev programov, ki so že vključeni v večletno sofinanciranje. Izvajalec pa lahko prijavi samostojen
program na novi lokaciji, ki ima lahko soroden koncept kot že s strani MDDSZ sofinanciran program.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
za vse programe skupaj je 4.643.000,00
EUR, programi pa se bodo sofinancirali iz
sledečih postavk:

– 2485
–
Socialna
rehabilitacija
1.914.000,00 EUR;
– 4072 – Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje
programov nevladnega sektorja 715.000,00
EUR;
– 4074 – Materinski domovi in zavetišča
za otroke in ženske žrtve nasilja 731.000,00
EUR;
– 4075 – Programi duševnega zdravja
1.075.000,00 EUR;
– 5821 – Programi za invalide 78.000,00
EUR;
– 5791 – Terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam 130.000,00 EUR.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2008, razen v
primerih, ko ministrstvo na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo
sredstev.
VI. Splošni pogoji za vse prijavljene programe
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljeni program je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program se izvaja na območju Republike Slovenije;
3. program se že izvaja ob vložitvi prijave
na javni razpis;
4. prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti socialnega varstva;
(dokazila: – šifra podrazreda 85.3 ali
91.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02 in 111/05),
– številke odločb o podelitvi statusa humanitarne organizacije, statusa invalidske
organizacije in številke odločb o podelitvi
statusa društva v javnem interesu s strani
MDDSZ,
– prva stran temeljnega akta in izvleček
temeljnega akta iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge);
5. prijavitelj izvaja program v skladu s
kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
in predpisi socialnega varstva.
VII. Posebna pogoja za programe, ki
kandidirajo za sofinanciranje kot B programi
in pričakujejo od ministrstva sofinanciranje v
višini najmanj 41.000 eurov
1. program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 1. 10. 2007;
Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na
Socialno zbornico Slovenije najkasneje do 19. 11. 2007, samo mnenje pa do
15. 1. 2008 dostaviti na MDDSZ;
2. prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa.
VIII. Posebni pogoji za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot C programi
1. program se kot tak ali z možnimi modifikacijami izvaja že vsaj tri leta, pri čemer
gre za program istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca;
2. program se uspešno izvaja, kar se dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od
1. 10. 2007. Prijavitelji morajo vložiti zahtevo
za izdajo mnenja o prijavljenem programu
na Socialno zbornico Slovenije najkasneje
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do 19. 11. 2007, samo mnenje pa do 14. 12.
2007 dostaviti na MDDSZ!
Uspešnost izvajanja programa lahko izvajalec dokazuje tudi z izdano verifikacijsko
listino s strani Socialne zbornice Slovenije.
Postopek verifikacije programa, je pogoj za
vključevanje v mrežo javnih socialno varstvenih programov.
3. program je uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa
je organiziran kot mreža programov enega
izvajalca na nacionalnem nivoju;
4. program se izvaja v takšnem obsegu,
da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za
polni delovni čas;
5. strokovni vodja v tem razpisu je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po Zakonu
o socialnem varstvu;
6. prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa;
7. prijavitelj ima finančno podporo lokalne
skupnosti, kar dokazuje s pogodbami o sofinanciranju programa, brezplačnim najemom
prostora ali najemom prostora po cenah, ki
veljajo za društva v lokalni skupnosti;
8. prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje;
9. proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
IX. Kriteriji za izbor A programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
osmih kriterijev (kriteriji 1–8) doseže 0 točk,
bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi,
ki od možnih 66 točk ne bodo zbrali vsaj
40 točk. V primeru, da bodo po merilih za
odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela in aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa
sodi med ranljive skupine, vključeni uporabniki pa so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (4 točke),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
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– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne službe oziroma kot storitve ali kot del programa,
ki ga MDDSZ že sofinancira (1 točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot
del programa, ki ga MDDSZ že sofinancira
(0 točk).
6. Program ima pregledno, uravnoteženo
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
(v finančno konstrukcijo so vključeni samo
stroški programa, razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno
opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program izkazuje sofinanciranje s
strani drugih sofinancerjev v višini najmanj
20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
8. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega
varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
9. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
10. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
11. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
(2 točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
(1 točka),
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– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
12. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami v
programu (0 točk).
13. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
14. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
15. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– izvajalec programa ima status (4 točke),
– izvajalec programa nima statusa
(0 točk).
X. Kriteriji za izbor B programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirinajst
kriterijev (kriteriji 1–14) doseže 0 točk, bo
zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki
od možnih 105 točk ne bodo zbrali vsaj 64
točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev v
program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Program ima zagotovljeno supervizijo
ali intervizijo:
– ima supervizijo z licenco SZS (5 točk),
– ima ustrezno intervizijo (2 točki),
– program nima zagotovljene niti supervizije, niti intervizije (0 točk).
7. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejemajo plačila oziroma nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za
opravljeno delo (0 točk).
8. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk),
– program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
določeni načini za merjenje ciljev programa
(2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
9. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
10. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne službe oziroma kot storitve ali kot del programa,
ki ga MDDSZ že sofinancira (1 točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (0
točk).
11. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference...):
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– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk),
– program ima primerno kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in
opravljen strokovni izpit) (8 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (5 točk),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
12. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
13. Program izkazuje sofinanciranje s
strani drugih sofinancerjev v višini najmanj
20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
14. Višina urnih postavk prijavljenih v
razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v
skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
16. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
17. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),

– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
18. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami v
programu (0 točk).
19. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
20. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (6
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XI. Kriteriji za izbor C programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih šestnajst
kriterijev (kriteriji 1-16) doseže 0 točk, bo
zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki
od možnih 125 točk ne bodo zbrali vsaj 88
točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Cilji programa izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev v
program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
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– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program ima zagotovljeno supervizijo:
– ima supervizijo z licenco SZS (5 točk),
– ima ustrezno supervizijo, supervizor
pa ima najmanj univerzitetno izobrazbo (1
točka),
– program nima zagotovljene ustrezne
supervizije (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci, ki ne
prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro za
opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano v program (1
točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejemajo plačila oziroma
nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk).
9. Program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk),
– program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk),
– program ima druge načine merjenja ciljev (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
določeni načini za merjenje ciljev programa
(2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
10. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe,
s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni
(4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe,
s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni
(3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe,
s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1
točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe
ali pa niso seznanjeni s postopkom pritožbe
(0 točk).
11. Program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2011:
– program ima po letih predviden razvoj
programa in finančne posledice (4 točke),
– program ima deloma po letih predviden razvoj programa in finančne posledice
(2 točki),
– program nima izdelanega dolgoročnega
plana (0 točk).
12. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne službe oziroma kot storitve ali kot del programa,
ki ga MDDSZ že sofinancira (1 točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga MDDSZ že sofinancira (0
točk).
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13. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk),
– program ima primerno kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in
opravljen strokovni izpit) (8 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (5 točk),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
14. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je
namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški MDDSZ so jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
15. Program izkazuje sofinanciranje s
strani drugih sofinancerjev v višini najmanj
20% predvidene vrednosti prijavljenega
programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
16. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– prijavitelj ima izdelan interni akt o vodenju in hrambi dokumentacije, ustrezno
vodi dokumentacijo in jo hrani skladno s
predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (6 točk),
– prijavitelj ustrezno vodi dokumentacijo
in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in
varovanju osebnih podatkov (4 točke),
– prijavitelj vodi dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi o varovanju osebnih
podatkov (1 točka),
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– prijavitelj ne vodi dokumentacije (0
točk).
17. Višina urnih postavk prijavljenih v
razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v
skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za 10 do 20% (3
točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
18. Program temelji na principu sa
mopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov
(1 točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
19. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
(1 točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa,
(0 točk).
20. Uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabniki so ustrezno seznanjeni s
pravicami v programu (2 točki),
– uporabniki so deloma seznanjeni s
pravicami v programu (1 točka),
– uporabniki niso seznanjeni s pravicami v programu (0 točk).
21. Stroški programa, glede na število uporabnikov, bistveno ne odstopajo od
stroškov v istovrstnih programih, razen v
primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede
na cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
22. Program se izvaja:
– več kot 10 let (8 točk)
– več kot 8 let (6 točk),
– več kot 6 let (4 točke),
– več kot 3 leta (2 točki).

23. Prijavitelj programa je društvo, ki mu
je status društva v javnem interesu podelilo
MDDSZ, prijavitelj ima status humanitarne
ali invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (8
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XII. Regijska pokritost
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve lahko zavrne vlogo za sofinanciranje programa, ki sicer izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje ter dosega zadostno
število točk, če ugotovi, da na določenem
regijskem območju že obstaja program, ki
je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministrstva o izboru večletnih programov (sklep št.
663-05-542/02-08 z dne 16. 12. 2002, sklep
št. 663-06-001/03-15 z dne 24. 4. 2003 in
sklep št. 663-06-001/04-12 z dne 20. 4. 2004,
sklep št. 66306-14/2004/9 z dne 27. 12. 2004,
sklep št. 663-06-14/2004/15 z dne 19. 1. 2005,
sklep št. 66306-223/2005/25 z dne 22. 3.
2006, sklep št. 66306-223/2005/25 z dne
22. 3. 2006, sklep št. 66306-421/2006-24).
Ministrstvo šteje, da je posamezno regijsko
območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij.
XIII. Merila za odmero višine sredstev
programom
A) Splošna merila:
1. Programi lahko s strani MDDSZ prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh
predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stroški, vezani na izvajanje programa, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela
izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne
delavce in stroški v zvezi z delom prostovoljcev.
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo predvsem obseg
sredstev za stroške dela oziroma zaposlitve v programu, ki jih bo sofinanciralo. To
velja predvsem za C programe. Pri tem bo
upoštevalo predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovrstnih
programih ob upoštevanju specifičnosti
programa.
4. Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne plače v letu 2008 določene za vodjo
programa, strokovnega delavca, laičnega
delavca z univerzitetno izobrazbo, visoko
šolo ali višjo šolo in laičnega delavca s
srednjo šolo, ki so sledeči:

Na uro

Mesečno

11,96 EUR

2.080,96 EUR

24.971,47 EUR

za strokovne delavce

8,91 EUR

1.550,33 EUR

18.603,91 EUR

za laične delavce
s VI. in VII. st. izobrazbe

7,66 EUR

1.332,90 EUR

15.994,84 EUR

za laične delavce
z vključno V. st. izobrazbe

5,26 EUR

909,32 EUR

10.911,81 EUR

za vodje

Letno
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5. V programih, ki bodo sprejeti v večletno sofinanciranje – C programi, bodo praviloma odobreni materialni stroški v višini
10% (1.860,39 EUR) na zaposlenega strokovnega delavca.
6. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis
presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev.
7. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
1.500 EUR za posamezno skupino 8-15
uporabnikov.
8. Programe katerih vsebina izhaja predvsem iz zdravstvenih težav uporabnikov, bo
ministrstvo sofinanciralo predvsem kot A
programe.
9. Socialno varstveni programi, ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov, se sofinancirajo največ v višini do 2.500 EUR.
10. Ministrstvo ne bo sofinanciralo programov taborov in letovanj, ki se izvajajo
samo kot tabori in letovanja brez poprejšnje
kontinuirane vključitve uporabnikov med letom v program.
11. Investicije v programu ne bodo sofinancirane!
B) Posebna merila za posamezna razpisana področja
Za spodaj navedena merila bo pri določitvi zneska sofinanciranja dana prednost pokrivanju stroškov dela strokovnih
delavcev v programih. Sredstva, določena
na podlagi uporabe navedenih meril, bodo
v vseh primerih namenjena izvajanju programa. Pri pregledu finančne konstrukcije
programa se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, kot so npr. investicije, ki
jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali
odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z
merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo
na podlagi meril določena višina sredstev,
ki jih bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo
programa v letu 2008. Merila bodo uporabljena za odmero višine sredstev s katerimi
bo ministrstvo sofinanciralo izbrani program.
Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne posameznih stroškov programa. Za
izbrane programe bo prijavitelj programa s
pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj
racionalno porabo sredstev na način, ki bo
omogočal izvedbo prijavljenega programa.
1. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-1
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Za programe
zavetišč se upošteva 1 strokovni delavec
za 4 do 5 uporabnikov (matere in otroci), pri
materinskih domovih pa 1 strokovni delavec
na 6 do 7 uporabnikov (matere in otroci).
Za materinske domove in za zavetišča za
ženske se lahko upošteva tudi prostorske
kapacitete v programu in specifičnost programa kot je npr. delovanje programa na
več lokacijah.
2. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-2

Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so
potrebni za izvajanje programa glede na
razpoložljiva sredstva. Kot prioritetno merilo
se upošteva 1 strokovni delavec na stanovanjsko skupino (4-7 uporabnikov), materialni stroški v višini 2,45 EUR na dan na
uporabnika in stroški najemnine v dejanski
višini, vendar ne več kot 5,51 EUR na m2.
Za programe dnevnih centrov, centrov
za svetovanje in zagovorništvo za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
in njihove svojce se kot merilo upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
izvajalca in intenzivnost dela z uporabniki.
Za dnevne centre se kot merilo upošteva
1 strokovni delavec za nad 14 uporabnikov
in nad 6 ur delovanja dnevnega centra ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za pisarne za svetovanje in
informiranje se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za nad 100 uporabnikov in
nad 6 ur delovanja pisarne za svetovanje ter
povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan. Za centre za druženje ali
klubske dejavnosti v ožji lokalni skupnosti
se glede na število uporabnikov dodeli 1/4
strokovnega ali 1/4 laičnega delavca za izvedbo programa. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine. Za programe, kjer poteka
delo v obliki individualnega svetovanja ali
zagovorništva se kot merilo upošteva število
opravljenih ur svetovanja.
3. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-3
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
obseg dela v programu glede na razpoložljiva sredstva, ki so potrebni za izvajanje
programa. Za bivalne skupnosti se kot merilo upošteva število vključenih uporabnikov,
število ur sodelovanja strokovnega delavca
ali laičnega delavca v programu. Za osebno asistenco se kot merilo upošteva število
uporabnikov programa in število ur izvajanja
programa osebne asistence. Za programe
kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
4. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-4
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave ter obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, ki so namenjeni vzpostavitvi stika z uporabniki drog, spodbujanju
razmišljanja uporabnika o njegovem socialnem položaju v zvezi z uživanjem drog,
zmanjševanju škodljivih posledic uporabe
drog, omogočanju manj tveganega vedenja
ter spodbujanju spreminjanja načina življenja – nizkopražne programe, se kot merilo
upošteva 1 strokovni delavec na do 20 mesečno vključenih uporabnikov. Za programe,
namenjene motivaciji in podpori pri aktivnem reševanju problematike zasvojenosti
se kot merilo upošteva najmanj ½ strokovnega delavca oziroma ½ laičnega delavca
v programu, ki temelji predvsem na delu
laičnih delavcev in največ 2 strokovna delavca oziroma 2 laična delavca v programu,
ki temelji predvsem na delu laičnih delavcev.

Št.

98 / 26. 10. 2007 /

Stran

7067

Za programe, namenjene spreminjanju in
utrjevanju življenja brez drog – visokopražne programe in programe reintegracije se
kot merilo upošteva najmanj ½ strokovnega
delavca oziroma ½ laičnega delavca, v programu, ki temelji predvsem na delu laičnih
delavcev in največ 2 delavca. Za programe,
kjer poteka delo v obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
5. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-5
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave in obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, namenjene identifikaciji in
delu s posamezniki in skupinami z večjo
stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih z uživanjem alkohola ali drugih oblik
zasvojenosti se kot merilo upošteva največ
2 delavca. Za programe, kjer poteka delo v
obliki skupin se upoštevajo merila, ki veljajo
za skupine.
6. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-6
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, obseg dela, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, možnost celodnevnega bivanja s prenočitvijo ter celodnevna
obravnava uporabnikov. Za sprejemališča
in dnevne centre z dnevno obravnavo se kot
merilo upošteva 1 strokovni delavec ali laični
delavec nad 30 uporabnikov, vendar največ
dva delavca na dnevni center. Za zavetišča
s prenočitvenimi kapacitetami se kot merilo
upošteva 1 strokovni delavec, ki je ovrednoten za delo v nočnem času 150% dela nad
12 uporabnikov, oziroma za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa 1,5
laičnega delavca na 10 uporabnikov.
7. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-7
Kot merilo se upošteva največ 2 strokovna delavca na regionalno medgeneracijsko
središče, vendar največ 2 središča.
8. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-8
Kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec s specializacijo na 50.000 prebivalcev.
Na območju celotne države bodo predvidoma sofinancirani 6-8 strokovni delavci s
specializacijo.
9. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-9
Kot merilo se upošteva do 2 strokovna
delavca na 10 uporabnikov.
10. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-1
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja, število klicev, obseg svetovanja
in postavljena mreža svetovalnic, ki so potrebne za izvajanje programa.
11. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-2
Kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 3 delavci.
12. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-3
Kot merilo se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
13. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-4
Kot merilo se upoštevajo stroški za delo
1 koordinatorja nad 90 skupin. Za skupi-
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no za samopomoč (nad 12 ljudi), ki deluje
samostojno v lokalni skupnosti, se odmeri
262,00 EUR.
14. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-5
Kot merilo se upošteva število uporabnikov in število ur, ko so izvajalci programa
na voljo uporabnikom, raznolikost aktivnosti
posameznega prijavitelja in nujni materialni
stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih, kjer poteka delo v obliki
skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.
15. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-6
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
specifičnost programa, intenzivnost dela z
uporabniki in obseg obravnave uporabnika,
ki so potrebni za izvajanje programa. Za
dnevne centre za mladostnike, ki delujejo
kontinuirano nad 5 ur dnevno z nad 50 uporabniki se kot merilo upošteva 1 strokovni
delavec. Pri programih, kjer poteka delo v
obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo
za skupine.
16. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-7
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih
prevozov invalidov se kot merilo za odmero
upošteva število uporabnikov programa in
število prevoženih kilometrov na leto.
17. Merila za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin
Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin, pri katerih gre predvsem za druženje
in ohranjanje socialnih aktivnosti se glede
na število uporabnikov odmeri 128,00 EUR
do 262,00 EUR. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem
za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov
odmeri 339,00 EUR do 596,00 EUR. Za
programe, kjer poteka delo v obliki skupin,
pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje
novih vedenjskih in odnosnih vzorcev glede
na število uporabnikov odmeri 678,00 EUR
do 852,00 EUR.
XIV. Sklep o izboru programov
Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru
programov, ki bodo sofinancirani v obdobju
od leta 2008 do 2012 z možnostjo podaljšanja – programi C predvidoma do sredine
meseca januarja 2008, sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v letu 2008
– programi A in B pa predvidoma do konca
meseca februarja 2008. Zoper navedena
sklepa so dovoljene pritožbe, ki jih je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O
pritožbah bo odločila ministrica.
V letu 2012 bo ministrstvo za vse programe izbrane pod točko C, lahko na podlagi
evalvacije programa ali strokovne verifikacije programa, ki bo opravljena v skladu z
navodili ministrstva, na osnovi evalviranega
programa, lahko odločilo o podaljšanju in
višini sofinanciranja programa.
Programi, iz področja SVP razpisa, ki
bodo sofinancirani v obdobju od leta 2008
do 2012, lahko pridobijo verifikacijo programa, po kateri postanejo javni socialno varstveni programi.
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XV. Obvezna oblika in vsebina ponud-

1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem obrazcu: obrazec 2008-A, obrazec 2008-B ali obrazec 2008-C.
2. Obrazci za prijavo na razpis (obrazec 2008-A, obrazec 2008-B ali obrazec
2008-C) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
(javna naročila / javni razpisi).
3. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
– izpolnjena prijava na razpis (obrazec 2008-A, obrazec 2008-B ali obrazec
2008-C),
– kopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po Zakonu o
socialnem varstvu za sofinanciranje pod C,
– fotokopijo delovne knjižice za vodjo
prijavljenega programa za sofinanciranje
pod C,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 41.000 eurov, dokazilo o zagotovljenih prostorskih možnosti
za izvajanje programa,
– za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje s strani AJPES-a potrjeni
računovodski izkazi za leto 2006 iz katerih
izhaja presežek prihodkov, v primeru, da
iz njih izhaja presežek odhodkov pa tudi s
strani pristojnega organa prijavitelja sprejet
program pokritja v naslednjih letih,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 41.000 eurov mnenje Socialne zbornice Slovenije o
ustreznosti izvajanja programa, ki ne sme
biti starejše od 1. 10. 2007. V primeru, da
prijavitelj z mnenjem ne razpolaga, mora
predložiti potrdilo o vložitvi zahteve za izdajo mnenja Socialne zbornice Slovenije o
ustreznosti izvajanja programa. Prijavitelj,
ki kandidira za sofinanciranje pod C je do
vključno 14. 12. 2007 dolžan predložiti tudi
samo mnenje Socialne zbornice Slovenije.
Prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje pod
B nad 41.000 eurov je do vključno 15. 1.
2008 dolžan predložiti tudi samo mnenje
Socialno zbornico Slovenije. Šteje se, da
je mnenje prispelo pravočasno, če je zadnji
dan roka za oddajo do 14. ure oddano v
glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je zadnji dan roka oddano na pošti kot priporočena pošiljka,
– za programe, ki kandidirajo za večletno
sofinanciranje, kopijo pogodbe o zaposlitvi
strokovnega vodje programa,
– za programe, ki kandidirajo za večletno
sofinanciranje, dokazila o finančni podpori
lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju
programa, brezplačnem najemu prostora ali
najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti …),
– za programe, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje in pri katerih iz potrjenih
računovodskih izkazov za leto 2006 izhaja
presežek odhodkov, je potrebno priložiti s
strani pristojnega organa prijavitelja sprejet
program pokritja v naslednjih letih.
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo samo pridobilo:
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA iz 4. točke VI. splošnega pogoja
o opravljanju socialno varstvene dejavnosti,
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za
strokovne delavce,

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
5. Popolne ponudbe je potrebno poslati
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako:
»Ponudba – ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov
socialnega varstva 2008
Predmet razpisa: SVP___ ali REP___
(napišite, pod katero vsebinsko točko razpisa se prijavljate)
Način sofinanciranja: _______ (napišite,
za kateri način sofinanciranja se prijavljate:
A, B ali C)«
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja!
6. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite na tel. 01/369-77-62 in
01/369-77-50, ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.
Dne 9. novembra, bo ob 10. uri organizirano informativno srečanje v dvorani Knjižnice Otona Župančiča, III. nadstropje, na
Kersnikovi 2 v Ljubljani.
7. Vsak posamezni program mora biti,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložen v posebni kuverti. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja! Prijavitelj, ki izvaja program v
več skupinah, se prijavi na razpis z eno ponudbo (npr. program medsebojne pomoči se
izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah).
XVI. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 19. november
2007.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
XVII. Odpiranje ponudb
Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 21. novembra 2007 v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
XVIII. Ponudniki bodo o izboru programov pisno obveščeni v 90 dneh od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 430-64/2007-1
Ob-29069/07
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07) ter
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02, 115/06 in 61/06 – Zdru-1) in na podlagi Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za znanstveni tisk, znan-
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stvene sestanke in uveljavljene raziskovalce
iz tujine v letu 2008, št. 430-52/2007/1 z dne
5. 9. 2007, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja
poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne
za prenos spoznanj v izobraževanje;
– izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter
dvigu splošne znanstvene kulture.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij se
lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki
so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe in samozaložbe ter
društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene
periodične publikacije v prednostni seznam
za izbor prijav za sofinanciranje le-te so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s
kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– da bodo izpolnjene pogodbene obveznosti do agencije najkasneje do 31. 12.
2007;
– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008,
št 6319-13/2007-1, z dne 4. 10. 2007 (v
nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v
Pravilniku o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št.
24/06, 5/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-PPPZ-01-2008 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij,
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo

predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«),
– in samostojno prilogo: celoten izvod
letnika poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem
letu ni bila sofinancirana.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije;
– pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov
razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti o
izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za serijske publikacije;
– posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene
periodične publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor
agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi
o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave
bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 25.000,00 EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vsi
zvezki poljudnoznanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji
do 31. 12. 2008. Če je izhajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije vezano
na šolsko leto, mora poljudnoznanstvena
periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2008–2009, agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2009.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogo v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si in v enem izvodu v
tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domače poljudnoznanstvene periodične
publikacije v letu 2008« morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti
na naslov agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 26. 11. 2007
do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2008«, je
lahko le ena prijava. Elektronsko oddane
prijave, posredovane po elektronski pošti,
ki morajo biti popolnoma enake kot pisne,
morajo prijavitelji posredovati na elektronski
naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do vključno 26. 11. 2007 do 12.
ure. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
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pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v II.
nadstropju, dne 28. 11. 2007.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15.
uro do vključno 23. 11. 2007 in med 8.30 in
10. uro dne 26. 11. 2007 pri osebi v vložišču
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Živi Žlajpah osebno ali
po tel. 01/400-59-16, vsak delavnik od 9. do
13. ure, e-mail: ziva.zlajpah@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-65/2007-1
Ob-29070/07
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 24/06)
ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/06) in na podlagi Usmeritve
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev
za znanstveni tisk, znanstvene sestanke
in uveljavljene raziskovalce iz tujine v letu
2008, št. 430-52/2007/1 z dne 5. 9. 2007,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki
razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis za sofinanciranje do-
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mačih znanstvenih periodičnih publikacij se
lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev znanstvene periodične publikacije v prednostni seznam za izbor
za sofinanciranje le-te so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s
kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– ima izpolnjene pogodbene obveznosti
do agencije iz predhodnega proračunskega
leta (do konca razpisa morajo iziti vse številke letnika 2007);
– ima pisne recenzije znanstvenih člankov;
– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje znanstvenega
tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008, št 6319-13/2007-1,
z dne 4. 10. 2007 (v nadaljnjem besedilu:
Metodologija) in v Pravilniku o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni
list RS, št. 12/05, 49/05, 24/06, 5/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena
dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-PPZ-01-2008 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij,
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«),
– in samostojno prilogo: celoten izvod
letnika znanstvene periodične publikacije,
ki v predhodnem proračunskem letu ni bila
sofinancirana.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– delež znanstvene vsebine glede na
strokovno vsebino;
– pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek znanstvene periodične publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o raziskavah domačih znanstvenikov;
– vključenost znanstvene periodične
publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze
in v uradni seznam za znanstvene serijske
publikacije agencije;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske
publikacije;
– dvojezičnost oziroma večjezičnost
znanstvene periodične publikacije;
– objavljen vsaj eden pregledni članek
na leto v slovenskem jeziku (ne velja za
družboslovje in humanistiko) in posebna
skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomen za širitev (teoretsko in metodološko) pluralistično usmerjenih tem v družboslovju in humanistiki;
– perspektivnost publikacije z vidika ocene načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje znanstvenih periodičnih
publikacij sprejme Upravni odbor agencije.
Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave bodo
ocenjene po postopku in na način, kot ga
določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 420.000,00 EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: vsi zvezki znanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu
in biti dostavljeni agenciji do 31. 12. 2008.
Če je izhajanje znanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora znanstvena periodična publikacija iziti do konca
šolskega leta 2008-2009, agenciji mora biti
dostavljena do 15. julija 2009.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani
obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2008« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica
s prijavo mora prispeti na naslov agencije ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 27. 11. 2007 do 12. ure. V vsaki poslani
pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2008«,
je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane
prijave, posredovane po elektronski pošti, ki
morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si
do vključno 27. 11. 2007 do 12. ure.
Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane po-

datke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v II.
nadstropju, dne 30. 11. 2007.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15.
uro do vključno 26. 11. 2007 in med 8.30 in
10. uro do 27. 11. 2007 pri osebi v vložišču
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po tel. 01/400-59-18, vsak
delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-63/2007-1
Ob-29071/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06, ZRRD-UPB1 in 61/06-Zdru-1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in
5/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Slovaške (Uradni list RS, št. 97/02,
MP, 2/02), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Protokola drugega zasedanja združenega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško z dne
11. aprila 2006 v Ljubljani ter Metodologije
ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih
raziskovalnih projektov (št. 511-9/2007-1 z
dne 6. 4. 2007) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in
Republiko Slovaško za obdobje
od 2008 in 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in slovaških razisko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
valcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer krajše obiske
do 14 dni in daljše obiske od dveh do štirih
tednov.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Slovaški;
– stroške bivanja za slovaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domu
podiplomcev (Ljubljana ali Maribor) ter v
primeru zasedenosti domov (Ljubljana ali
Maribor) v hotelu B kategorije, vendar največ do 100 evrov dnevno in dnevnice do
višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 – v nadaljevanju veljavna uredba), za kratke obiske
do 14 dni;
– stroške bivanja za slovaške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domu
podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije ob daljših obiskih (obiski od 2
do 4 tednov) in dnevnice do višine določene
v veljavni uredbi.
V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek
v višini 1.252 evrov mesečno.
Slovaškim raziskovalcem se, ne glede
na dolžino bivanja (kratki ali daljši obiski),
izplačajo dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja
obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo dve leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave v: naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju, humanistiki, skrbi za
varstvo okolja, kmetijstvu;
– na javni razpis se lahko prijavijo:
a) raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje,
predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
in
b) raziskovalne institucije, ki izvajajo s
strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU)
na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
predvidenih raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 22/06,
ZRRD-UBP1 in 61/06);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in slovaški nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (agencija
in Ministrstvo za izobraževanje Republike
Slovaške).

5.1 Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (arrs-ms-SK-10/2007). Prijava na razpis
mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden
v slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prijavna obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-slovaška08-09@
arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5.2. Prioritetna področja za projektno sodelovanje v letih 2008 in 2009 so:
– informacijske in komunikacijske tehnologije (vključno z računalništvom in informatiko),
– novi materiali in nanotehnologije,
– biotehnologija,
– kompleksni sistemi in inovativne tehnologije,
– zaščita in varovanje okolja,
– humanistične in družboslovne vede.
Pri pripravi in oddaji vlog je potrebno
upoštevati tudi:
– izobraževanje in podpora visoko usposobljenih znanstvenikov,
– raziskave o mednarodni kvalitetni povezavi prepleteni z gospodarskim sektorjem,
– učinkovita javna podpora gospodarske
dejavnosti na področjih raziskav in razvoja
ter inovativnosti.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer se upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov in
programov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-slovaški odbor za znanstveno in raziskovalno sodelovanje).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-slovaškega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na
katerega je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 42.000 evrov.
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Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je
vezano na sprejem proračuna za navedeni
proračunski leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 6. 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 6. 2008 do 31. 12. 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Slovaško 2008 – 2009« morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prijavna obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-slovaška08-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 14. decembra 2007 do 12. ure.
Prijavna obrazca morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-slovaška08-09@arrs.si do 12. ure. Za pravilno
oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in
po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije za odpiranje. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma pomladi (v prvem četrtletju) 2008. Javni razpis in prijavni obrazci
bodo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi),
interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/400-59-12, e-pošta: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-66/2007-1
Ob-29072/07
Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o
(so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06) ter v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 61/06 Zdru-1)
in Usmeritvami za dodelitev proračunskih
sredstev za znanstveni tisk, znanstvene sestanke in uveljavljene raziskovalce iz tujine
v letu 2008, št. 430-52/2007/1 z dne 5. 9.
2007, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
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2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali
raziskovalci, z namenom da ti pri skupnem
raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko
objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v
eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v
zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
Agencija (so)financira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za
plačilo njihovega raziskovalnega dela in za
povračilo potnih stroškov iz države bivanja
tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo
ter nazaj.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne
ure za raziskave kategorije A v skladu z
veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 180.471 EUR, kar predstavlja
(so)financiranje 8 raziskovalcev.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo
raziskovalne organizacije in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki
bi sodelovali z raziskavami s slovenskim
raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem
besedilu: kandidat za tujega raziskovalca).
Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in
deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše
obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini
ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in
najmanj pet let živi in deluje v tujini.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v posamezni
raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– tuji raziskovalec mora raziskovati v
slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni
organizaciji na ozemlju Republike Slovenije
brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer
se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje
za prekinitev;
– rezultati skupnega raziskovalnega
dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako
kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni
znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino
po faktorju odmevnosti (impact factor) na
svojem področju;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve
predavanji za študente ali za širšo javnost s
tematiko s področja opravljanih raziskav, ki
sta časovno ločeni najmanj mesec dni.
Natančnejši pogoji za (so)financiranje
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so)financiranje znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v
letu 2008 št. 6319-13/2007-1 z dne 4. 10.
2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija)
in v Pravilniku o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 53/06; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
Oba navedena dokumenta sta sestavni del
razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-TURAZ-01/2008 – Prijavna
vloga za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine.
Upoštevale se bodo samo prijave izpolnjene na prijavnem obrazcu.
6. Kriteriji in merila za izbiro prijav za
(so)financiranje
Za (so)financiranje tujih raziskovalcev
morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj
dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu:
kriteriji):
– statusna odličnost,
– odličnost publikacij,
– odličnost pri citacijah.
Merila kriterija statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade;
– članstvo uglednih akademij znanosti in
umetnosti;
– redni profesor ali profesor Emeritus;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v
zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila kriterija odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po
ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.
7. Kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev
sprejme Upravni odbor agencije. Upravni
odbor odloči tudi o pritožbi zoper sklep o
izboru prijav.
8. Obdobje (so)financiranja: agencija bo
(so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev 3 mesece. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 15. februar 2008.
Čas izvajanja predmeta razpisa je od 15. 2.
2008 do 31. 12. 2008.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov
razpis-turaziskovalci08@arrs.si in v dveh izvodih v tiskani obliki na naslov agencije.

b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Razpis za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2008« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v
glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s
prijavno vlogo mora prispeti na naslov agencije do vključno petka 7. 12. 2007 (sedmi
december 2007 do 12. ure). Za pravočasno
se šteje tudi ovojnica s prijavno vlogo, ki
je oddana priporočeno na pošti na naslov
agencije najkasneje do 7. 12. 2007 do 12.
ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008«,
je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane
prijave, posredovane po elektronski pošti,
ki morajo biti popolnoma enake kot pisne,
morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-turaziskovalci08@arrs.si
do vključno petka 7. 12. (sedmi december
2007 do 12. ure).
Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
10. Datum
odpiranja
prijav
za
(so)financiranje: odpiranje prijav bo dne
12. 12. 2008, ob 10. uri, v sejni sobi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in
pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do
četrtka 31. 1. 2008 (enaintrideseti januar
2008).
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do
vključno petka 7. 12. (sedmi december 2007
do 12. ure), v glavni pisarni Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
ali na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).
13. Dodatne informacije: Vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Blažu Golobu, tel.
01/400-59-74, e-pošta blaz.golob@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-28883/07
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje družbe Toplarna Hrastnik, d.o.o.,
Hrastnik, ki jo predstavljata poslovna deleža RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje in Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
v družbi Toplarna Hrastnik d.o.o., Hrastnik
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
skrbnega finančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda, ocenitve
vrednosti ter priprave Informacijskega
memoranduma družbe
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka
prodaje poslovnih deležev v družbi Toplarna
Hrastnik d.o.o., Hrastnik izvedel naslednje
storitve:
1. Izvedba skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe
Toplarna Hrastnik d.o.o., Laško, v skladu z
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 123/03 in 140/06)
in priprava ustreznega poročila, ki mora vsebovati vse bistvene elemente, ki so potrebni
za objektivno oceno pravnega, finančnega
in organizacijskega položaja družbe.
2. Priprava Informacijskega memoranduma za potrebe postopka prodaje družbe
Toplarna Hrastnik d.o.o., Hrastnik, z javnim
zbiranjem ponudb.
3. Ocenitev družbe Toplarna Hrastnik
d.o.o., Hrastnik v skladu z Uredbo o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03 in 140/06).
4. Zbiranje in priprava dokumentov za
potrebe izvedbe skrbnega pregleda družbe
s strani potencialnih ponudnikov za nakup
poslovnega deleža navedene družbe ter zagotovitev pomoči prodajalcu pri koordinaciji
in nadzoru izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani potencialnih ponudnikov.
5. Izbrani izvajalec skrbnih pregledov in
ocenitev družb bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje in
nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe
RTH d.o.o. (v nadaljevanju: komisija).
Osnovne podatke o družbi Toplarna Hrastnik d.o.o., Hrastnik in dodatne
informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri mag. Poloni Lajevec, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-30 ali e-mail:
polona.lajevec@rth.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 16. 11. 2007, osebno ali po pošti s
priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako
»Ponudba za izbor izvajalca skrbnih pregledov in cenitev družbe, Toplarna Hrastnik
d.o.o., Hrastnik – Ne odpiraj!«, na naslov
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
navesti predvsem obseg ponujenih storitev,
ceno in roke izvedbe storitev. Hkrati so ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati
izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe o
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03 in 140/06) in poimensko navesti posamezne izvajalce storitev ter
njihove dosedanje izkušnje.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitve
bodo upoštevani kriteriji iz prejšnjega odstavka tega oglasa.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje družbe
Toplarna Hrastnik, d.o.o., Hrastnik,
ki jo predstavljata poslovna deleža
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. in
Občina Hrastnik

Št. 0197/2007
Ob-28777/07
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
Posamičnega programa prodaje nepremičnin – počitniški apartma in garaža v Stinici
v Republiki Hrvaški z dne 30. 8. 2007, pooblastila županov Občin Bloke, Cerknica in
Loška dolina z dne 31. 8. 2007, Zdravstveni
dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta
4. maja 17, 1380 Cerknica objavlja
javni razpis
za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
– počitniški apartma in garaža v Stinici
v Republiki Hrvaški
1. Naziv in sedež prodajalca: Zdravstveni
dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta
4. maja 17, 1380 Cerknica, tel. 01/70-50-100
ali 01/70-50-105, faks 01/70-50-118;
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je apartma in garažni
boks v naselju Stinica v Republiki Hrvaški. Apartma je v tlorisni površini 37,90 m2.
Objekt, v katerem se nahaja apartma, leži
na parc. št. 2333/82 vpisana v z.k. vložku
995, na katerem je prodajalec solastnik v
deležu 2/6, ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo – garsonjero z mansardo št.
58/II in oznako stanovanja 13/II, ki se sestoji
iz predsobe, kopalnice, sobe, balkona in
mansarde v skupni izmeri 37,90 m2 v NIZ-u
IIB Scorpio in parc. št. 2333/97 vpisana v vl.
št. 878 k.o. Stinica v deležu 2/44 ter garažni
boks v izmeri 14,85 m2, ki leži na zemljišču
s parc. št. 2333/126 vpisana v vl. št. 851
k.o. Stinica, v deležu 6/618. Garažni boks
se nahaja v garažni hiši na lokaciji G-3a in
je v izmeri 14,85 m2.
Turistično naselje Stinica je zgrajeno leta
1980, nahaja se v bližini morske obale in
blizu mesta Jablanac.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna
pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
4. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščna cena za nepremičnine, ki
so predmet prodaje in so opisane v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 70.000,00
eurov.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na
promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom
lastništva v celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene,
to je 7.000,00 eurov na transakcijski račun
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča –
Cerknica, št. 01213–6030279729 pri UJP Postojna. Slicujte se na številko 99 2007-58.
Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku
8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo
varščino obdržal prodajalec.
5. Pogoji javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo državljani
Republike Hrvaške in pravne osebe s sedežem na območju Republike Hrvaške, državljani Republike Slovenije in državljani EU
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ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki
pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko,
matično številko oziroma EMŠO, številko
transakcijskega računa ponudnika in ime
banke za primer vračila varščine);
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične
osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne
osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni.
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene nepremičnine, to je
7.000,00 eurov.
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z
razpisnimi pogoji;
– kupci s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji in iz območja Evropske unije bodo
morali pred vknjižbo lastninske pravice pridobiti soglasje oziroma potrdilo o obstoju
vzajemnosti pri nakupu nepremičnine, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje Republike
Hrvaške, razen v primeru sprememb zakonodaje na tem področju.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica,
z oznako »Ponudba za odkup – počitniški
apartma in garaža v Stinici v Republiki Hrvaški – Ne odpiraj!« do torka, 13. 11. 2007 do
10. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje
ponudb bo v torek, 13. 11. 2007, s pričetkom
ob 11. uri v sejni sobi stavbe Zdravstveni
dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta
4. maja 17, 1380 Cerknica.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, se bodo štele za prepozne.
Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni najkasneje v roku 15
dni po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija za izvedbo postopka prodaje
nepremičnin.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki
višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine,
v 4 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Zdravstvenega doma dr.
Božidarja Lavriča – Cerknica, št. 01213–
6030279729 pri UJP Postojna, sklic
99 2007-58, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe.
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Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna
pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži
varščino.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine
in ostalih dajatev. Po plačilu celotne kupnine
in ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano zemljiškoknjižno dovolilo. Vpis lastninske
pravice navedene nepremičnine na kupca
pa bo možen po ureditvi etažne lastnine.
8. Drugi pogoji in pravila
Nepremičnine se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pri notarju ter ostale
stroške v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo
nosi kupec.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je predmet tega razpisa.
Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
9. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v
zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom
lahko zainteresirani dobijo v Zdravstvenem
domu dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, kontaktna
oseba: Metka Dragolič, tel 01/70-50-105,
e-mail: metka.dragolic@zd-cerknica.si.
Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča-Cerknica
Ob-28754/07
Občina Mežica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 28/03)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu
2008 Občina Mežica sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1) interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2) športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4) vrhunski šport,
5) kakovostni šport,
6) športna rekreacija,
7) šport invalidov,
8) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9) delovanje zvez športnih društev,
10) propagandna dejavnost v športu.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
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4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na sedežu
Občine Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do 30. novembra 2007.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z letnim programom športa in
z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, s
pripisom »Javni razpis – šport«.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Mežica, tel. 82-79-356.
Občina Mežica
Ob-28756/07
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov,
programov in dejavnosti na področju kulture,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov, projektov in dejavnosti
na področju kulture, ki jih bo Občina
Mežica sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2008
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
društva, organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da
izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo
določeno število članov v Občini Mežica ali
da je njihovo delovanje oziroma so njihovi
projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih oziroma da so ustanovljeni v skladu
s predpisi, ki urejajo njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da predložijo ustrezen letni program
dela.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali projekti, programi in dejavnosti na
naslednjih področjih kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev javnega razpisa je ca.
30.000 €.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, programi in dejavnosti, ki
se bodo izvedle v letu 2008. Sredstva niso
prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je do 30. novembra 2007.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije
ter vsebovati zahtevane priloge.

Nepravočasno prispelih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – kultura«.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
po preteku razpisnega roka. Odpiranje ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave
v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba
izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-56,
kontaktna oseba Olga Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na
sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392
Mežica, v času uradnih ur od ponedeljka do
petka od 8. ure do 13. ure, od dneva objave
javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok
za oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni po
poteku rokov za pritožbe.
Občina Mežica
Ob-28767/07
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 26/07 in popr. Uradni list RS, št.
29/07), 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 in podeželja v Občini Mislinja
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 89/07) in na predlog Odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Mislinja z dne 5. 10. 2007, Občina
Mislinja (v nadaljevanju občina), objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Mislinja v letu 2007
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Mislinja v letu 2007.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
16.350 EUR in za pomoči po pravilu de minimis 3.650 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje za: urejanje pašnikov,
naložbe v travniške sadovnjake, sofinanciranje ureditvenih načrtov za hleve – prosta
reja, sofinanciranje tehnične pomoči, 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
do zaključka razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
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z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu in pokrivanje operativnih stroškov transporta pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2007 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
V letu 2007 Občina Mislinja, glede na
kratek čas razpisa in možnosti dodeljevanja
sredstev rapisuje samo:
A1. Urejanje pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Mislinja, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-urejanje pašnikov«.
A2. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.

Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju Občine Mislinja, in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo obrazca A,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-oživljanje travniških sadovnjakov«.
A3. Sofinanciranje ureditvenih načrtov za
hleve – prosta reja
– višina razpisanih sredstev: 1.350,00
EUR
Sofinancirajo se: ureditveni načrti za hleve proste reje (prednost imajo kmetije vključene v SKOP in KOP-REJ).
Upravičeni stroški: splošni stroški, povezani s pripravo in izdelavo dokumentacije
– idejnih projektov – skic zasnove hleva,
ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc...).
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine Mislinja in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodartva za primarno proizvodnjo (1 – primar, B1 – primar in
C – primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007 – ureditveni načrti«.
B. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo
učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
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B1. Sofinanciranje strokovnih društev
– višina razpisanih sredstev: 4.000,00
EUR
B2. Sofinanciranje – izobraževanje na
področju živinoreje
– višina razpisanih sredstev: 7.000,00
EUR
Občina Mislinja z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma 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:
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,
– materialni stroški,
– 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,
– stroškov 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).
Podpore se ne dodelijo:
– 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 financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno),
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– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na
območju Občine Mislinja in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Občine Mislinja.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
– predračune 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 …).
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja).
B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2007- Sofinanciranje strokovnih
društev«,
B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2007 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
C1. Sofinanciranje tehnične podpore v
gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 650,00
EUR
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v
Občini Mislinja ter stroški vzpostavitve internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Občine Mislinja in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Občine
Mislinja.
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Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C
– de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu«.
D. Pokrivanje operativnih stroškov transporta
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški transporta na odročnih območjih Občine Mislinja.
Občina Mislinja z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
(A – de minimis, B – de minimis in C – de
minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih
območjih z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
zaključka razpisa.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2007-pokrivanje operativnih stroškov
transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
investicija oziroma dejavnost (po pravilu de
minimis), 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
zaključka razpisa (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 datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom

za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja ali
osebno v tajništvu občine do vključno 5. 11.
2007 (velja datum poštnega žiga).
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 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. 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.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih
ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča komisija s sklepom. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep.
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 3 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Mislinja v 15 dneh
izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina
Mislinja bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil
ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
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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 Mislinja: http://www.obcina
Mislinja.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Občini Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. 02/88-57-342,
oziroma 02/88-57-345.
Občina Mislinja
Št. 030-15/2007-13-0207
Ob-28768/07
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 43/07) in
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 87/07) objavlja
razpis
sredstev za investicijska posojila s
subvencionirano obrestno mero v
kmetijski dejavnosti na območju Občine
Slovenska Bistrica za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa in razpisana sredstva: razpisana vsota posojil s subvencionirano obrestno mero za naložbe v
kmetijska gospodarstva v Občini Slovenska
Bistrica za leto 2007 znaša 477.900 EUR.
Posojila se plasirajo preko Nove kreditne
banke Maribor v Slovenski Bistrici, s katero
Občina Slovenska Bistrica sklene ustrezno
pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri
odobravanju dolgoročnih posojil. Subvencionirane obresti, ki jih občina nakaže banki
za upravičenca, predstavljajo državno pomoč.
2. Upravičenci
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja,
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini
Slovenska Bistrica in imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine in so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev ter
– kmetijska gospodarstva, ki se že ali se
bodo ukvarjala z dopolnilno dejavnostjo na
kmetijskem gospodarstvu, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Slovenska
Bistrica.
3. Splošni pogoji upravičenosti: naložba
mora biti v skladu s Standardi Skupnosti in
ekonomsko upravičena. Kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja. Pomoč se lahko
dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso
podjetja v težavah.
4. Namen posojila
Posojila se dodelijo za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za kr-

mljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– ureditev trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v izgradnjo in obnovo objektov
in naprav ter nakup opreme za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
5. Posojilni pogoji in višina posojila: obrestna mera za posojilo je 6-mesečni EURIBOR – 2%. Doba vračanja posojila znaša
do 10 let za gradbene objekte in do 5 let
za ostale naložbe. Posojilojemalec prične
vračati posojilo po 6 oziroma 12-mesečnem
moratoriju. Možna višina posojila je do 50%
vrednosti celotne naložbe vendar ne več kot
80.000 €. Možne oblike zavarovanja posojila so z zavarovalno premijo, hipoteko ali z
jamstvom druge pravne ali fizične osebe. V
primeru zavarovanja s hipoteko, cenitev zastavljene nepremičnine opravi pooblaščeni
cenilec banke. Ostali pogoji so v skladu z
akti banke.
6. Potrebna dokumentacija: za posojilo je
potrebno oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica, na spletni strani Občine Slovenska
Bistrica http://www.slovenska-bistrica.si/,
na sedežu Kmetijske svetovalne službe v
Slovenski Bistrici in na sedežu Nove KBM
v Slovenski Bistrici. Ob izpolnjeni vlogi je
potrebno predložiti še naslednja dokazila
in drugo dokumentacijo: potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, zemljiškoknjižni
izpisek posestva (lahko pridobi občina iz
uradnih evidenc), potrdilo o tržnih viških v
preteklem letu, program o upravičenosti in
ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna Kmetijsko svetovalna služba, ponudbo
oziroma predračun za nameravano naložbo,
za projektno dokumentacijo predračun ali
račun o izdelavi, v primeru naložb povezanih z graditvijo objektov ustrezna prostorska
dokumentacija (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje...). Prejeta dokumentacija
se prosilcem ne vrača.
7. Obravnavanje vlog: prispele vloge bo
obravnavala Komisija, ki jo imenuje županja,
14. 11. 2007. Vlagatelji bodo o izidu razpisa
obveščeni z odločbo najkasneje 10 dni po
zaključenem razpisu.
8. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vloge je najkasneje do
vključno 12. 11. 2007.
Vloga se vloži pri Novi KBM d.d., podružnica Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta
11. Obravnavale se bodo samo dokumentacijsko popolne in pravočasno prispele
vloge.
Prosilci, ki jim bo posojilo odobreno, sklenejo pogodbo z Novo kreditno banko Maribor d.d., podružnico Slovenska Bistrica.
Prejemniki državnih pomoči so dolžni
omogočiti nadzor nad porabo sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
so prejemniki dolžni povrniti vsa neupraviče-

Št.

98 / 26. 10. 2007 /

Stran

7077

no pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Pri tem se obresti
računajo od dneva nakazila.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Novi KBM d.d.
podružnica Slov. Bistrica, Ljubljanska cesta
11, Slov. Bistrica, tel. 844-39-30 pri Bogdanu
Samasturju in na Občini Slov. Bistrica, Kolodvorska 10, Slov. Bistrica, Karmen Sadek
Pučnik ali Slavka Zafošnik, tel. 843-28-40.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 030-15/2007-13-0207
Ob-28769/07
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 43/07) in
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v občini Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 87/07) objavlja
razpis
sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva na območju Občine
Slovenska Bistrica za leto 2007
I. Predmet razpisa: predmet razpisa so
nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje kmetijskih dejavnosti z namenom
ohranjanja delovnih mest in poseljenosti
podeželja ter izboljšanja konkurenčne sposobnosti kmetijstva.
II. Ukrepi
1. Urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov
in dostopov:
a) razpisna vsota: 26.700,00 EUR;
b) namen ukrepa: ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin in boljše izkoriščanje
naravnih virov;
c) kriterij dodeljevanja sredstev:
– manjša agromelioracijska dela: do
40% vrednosti investicije oziroma do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki vendar
ne več kot 500,00 EUR/ha (planiranje, priprava zemljišča in zatravitev) za največ 3
ha po kmetiji,
– večje agromelioracije: do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih
z omejenimi dejavniki vendar ne več kot
1.000,00 EUR/ha (planiranje in krčitve nad
45 strojnih ur/ha, priprava zemljišča ter zatravitev) za največ 3 ha po kmetiji,
– za prvo ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi: do 40% vrednosti investicije
oziroma do 50% na območjih z omejenimi
dejavniki vendar ne več kot 150,00 EUR/ha.
Pašniki morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi standardi za posamezno živalsko vrsto.
Pri tem je najmanjša upravičena površina za
ureditev pašnika 1 ha in največja 10 ha,
– ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v
trajnih nasadih): do 40% vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi
dejavniki vendar ne več kot 500,00 EUR;
d) potrebna dokumentacija:
– vloga,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi Kmetijska svetovalna služba v Slovenski Bistrici z ustreznimi prilogami;
e) upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Slovenska Bistrica ali imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo v Občini Slovenska Bistrica.
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Prednost imajo kmetije, ki v zadnjih treh
letih iz tega naslova niso prejele sredstev.
2. Naložbe v kmetijska gospodarstva in
dopolnilne dejavnosti:
a) razpisna vsota: 44.000,00 EUR;
b) namen ukrepa:
– obnova sadovnjakov in vinogradov,
– manjše investicije, ki bodo zagotovile
izpolnjevanje standarda dobro počutje živali,
– zamenjava azbestne kritine na gospodarskih objektih,
– nakup kmetijske mehanizacije,
– nakup opreme in strojev za opravljanje
dopolnilne dejavnosti;
c) kriterij dodeljevanja sredstev: do 40%
vrednosti investicije oziroma do 50% na območjih z omejenimi dejavniki vendar ne več
kot 4.000,00 EUR na kmetijo;
d) potrebna dokumentacija:
– vloga,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi Kmetijska svetovalna služba v Slovenski Bistrici z ustreznimi prilogami,
– za investicije v dopolnilne dejavnosti
fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo le-ta registrirana najkasneje eno leto po zaključeni
investiciji;
e) upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica in so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev,
– nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
3. Sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje v tekočem letu:
a) razpisna vsota: 12.000,00 EUR;
b) namen ukrepa: povečati obseg zavarovanj kmetijske proizvodnje;
c) višina sofinanciranja: skupaj s sredstvi
iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali zaradi pogina za primer bolezni;
d) upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica in sklenejo zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto;
e) potrebna dokumentacija:
– vloga,
– fotokopija veljavne zavarovalne po
lice.
4. Sofinanciranje delovanja društev in
aktivov vezanih na kmetijstvo:
a) razpisna vsota: 16.500,00 EUR;
b) namen ukrepa: podpora in vzpodbuda
delovanju neprofitnih društev in aktivov s
področja kmetijstva;
c) upravičenci: društva in aktivi, ki imajo
sedež v Občini Slovenska Bistrica ali vključujejo člane z območja Občine Slovenska
Bistrica;
d) višina sofinanciranja: od 500,00 do
1.500,00 EUR za društva in aktive, ki imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica in do
400,00 EUR za društva, ki vključujejo člane
iz območja Občine Slovenska Bistrica;
e) potrebna dokumentacija:
– vloga,
– program dela društva ali aktiva za tekoče leto,
– seznam članov.
5. Pokrivanje stroškov transporta iz odročnih krajev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) razpisna vsota: 19.500,00 EUR;
b) namen ukrepa: v razpršenih območjih
občine sofinancirati stroške transporta zaradi neekonomskih prevozov;
c) upravičenci: zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta;
d) višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov prevozov;
e) potrebna dokumentacija:
– vloga,
– seznam rednih prog organiziranega
transporta na odročnih območjih z navedbo
razdalj in številom opravljenih prevozov.
III. Splošni pogoji:
1. Na razpis se lahko prijavijo pri posameznem ukrepu navedeni upravičenci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo,
– podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– niso podjetje v težavah.
2. Najnižji znesek dodeljenih sredstev za
posamezni namen znaša 20,00 EUR.
3. Investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev.
4. Sredstva pridobljena po tem razpisu
se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis. Občina Slovenska Bistrica bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu z veljavno zakonodajo.
5. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in
vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so
na voljo na internetnem naslovu http://www.
slovenska-bistrica.si, na Oddelku za gospodarstvo ali v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica in na sedežu Kmetijske
svetovalne službe v Slovenski Bistrici.
6. Vloge je potrebno oddati najkasneje
do vključno 12. 11. 2007 na naslov: Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Komisija bo vloge obravnavala
15. 11. 2007 in o izidu z odločbo obvestila
vlagatelje do 21. 11. 2007.
7. Z upravičenci bo Občina Slovenska
Bistrica sklenila pogodbe, v katerih bodo
opredeljeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
8. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora biti dostavljen na Občino
Slovenska Bistrica najkasneje do 17. 12.
2007.
9. Dodatne informacije dobite na Občini Slovenska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo, Karmen Sadek Pučnik, Slavka
Zafošnik, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica ali po tel. 843-28-39 ter na Kmetijski svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Ljubljanska cesta 93, tel. 843-01-30 ali
805-58-80.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-28861/07
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/07) in
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
ter Sklepa Sveta Mestne občine Velenje o
sprejemu posameznega programa prodaje
stvarnega premoženja – del nepremičnine
parc. št. 2610/6 in del parc. št. 2610/7, k.o.

Velenje – v približni skupni izmeri 1.800 m2
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
22/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta nepremičnini del
parc. št. 2610/6, dvorišče, v izmeri okoli
1000 m2 in del parc. št. 2610/7, zelenica, v
izmeri okoli 800 m2, k.o. Velenje.
Nepremičnina parc. št. 2610/6, dvorišče,
v izmeri okoli 1000 m2, k.o. Velenje je zemljišče, ki leži ob poslovnem objektu Era na
Prešernovi cesti. Predmetno zemljišče je v
naravi parkirišče in neprimerno za kakršnokoli drugo rabo. Območje je programsko in
urbanistično zaključeno. Zemljišče je ravne
in pravilne oblike. Nepremičnina parc. št.
2610/6, k.o. Velenje je zazidano stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja naselij
in predstavlja del funkcionalnega zemljišča
upravne stavbe družbe Era d.d.. Zemljišče
se nahaja v območju urejanja S4/16.
Nepremičnina parc. št. 2610/7, zelenica, v izmeri okoli 800 m2, k.o. Velenje je
zemljišče, ki leži ob poslovnem objektu Era
na Prešernovi cesti. Predmetno zemljišče
je v naravi zelenica ob strugi reke Pake.
Nepremičnina parc. št. 2610/6, k.o. Velenje, je nezazidano stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja naselij. Zemljišče se
nahaja v območju urejanja S4/16.
Natančna površina nepremičnine bo določena ob geodetski izmeri, pred vpisom v
zemljiško knjigo.
Izhodiščna cena za nepremičnini parc.
št. 2610/6, dvorišče, v izmeri okoli 1000 m2,
k.o. Velenje in parc. št. 2610/7, zelenica, v izmeri okoli 800 m2, k.o. Velenje, je
62 EUR/m2 brez davka.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata po sistemu
»videno-kupljeno«, in sicer se nepremičnini
prodajata skupaj.
2. Kupec plača davek in nosi vse stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal
po prejemu celotne kupnine.
5. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano od AJPES-a.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov izhodiščne cene za m2 brez davka na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141000-21121107, kar znaša
11.160 EUR. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 3 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
90 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
– izjava ponudnika, da ponudba velja
še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
d) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 12. 11. 2007
do 11. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnine parc. št. 2610/6 in 2610/7,
obe k.o. Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Kot nepopolna ponudba se šteje tudi ponudba, ki vsebuje eno
parcelo, ki je predmet razpisa.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Pravne službe Mestne občine Velenje, dne
13. 11. 2007, ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Antonu Brodniku, vodja Urada za gospodarske javne
službe, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/896-16-40.
Mestna občina Velenje
Št. 33001-0003/2007-7
Ob-28866/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Muta za leto 2007 (MUV, št. 10/07) in Pravil-

nika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta
za programsko obdobje 2007–2013 (MUV,
št. 26/07) Občina Muta objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Muta v letu 2007
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2007 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,
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu,
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna
in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski pro
izvodov in imajo sedež na območju Občine
Muta ali posedujejo kmetijska zemljišča na
območju Občine Muta in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz
17. člena:
– 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 ukrepe iz 20. člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v
skladu z Odlokom o proračunu Občine Muta
za leto 2007.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 14.454,03 EUR.
Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
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– 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;
– nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
oljčnikov ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
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.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 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,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
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– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (samo A obrazec);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
o upravičenosti naložbe, če je ta večja od
50.000 €;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva 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,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
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– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbe izvajajo mladi kmetje, 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). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let po prevzemu kmetije.
Upravičeni stroški so naslednji:
– 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 (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– 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 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 nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– 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.
Najvišji znesek dodeljen 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.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
– krepitev človeških virov,
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v
primeru bolezni.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– 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 financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
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 osebe:
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– 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,
– stroškov 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).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
11.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec izvajalec transporta mora
biti registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti seznam lokalnih odročnih prog z
navedbo razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vključen v sistem
DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;
– izvajalec ne sme biti v finančnih težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– za prevoze izven občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– 100% upravičenih operativnih stroškov
tovornega transporta.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.

Odročna območja:
Sv. Primož nad Muto, Pernice, Sv. Jernej
nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg. Gortina).
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do četrtka 15. 11. 2007
oziroma v primeru neporabljenih sredstev
na posameznih postavkah bo razpis odprt
do 22. 11. 2007.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu
2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2007«, na naslov Občina Muta, Glavni
trg 17, 2366 Muta. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora
biti vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo, ki ga imenuje Občinski svet Občine
Muta, in sicer bo odpiranje vlog v ponedeljek, 19. 11. 2007. V primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo
opravljeno drugo odpiranje vlog v ponedeljek, 26. 11. 2007. Odbor za kmetijstvo bo
opravil pregled vlog ter jih ocenil na podlagi
pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem
razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba
s sklepom, na predlog Odbora za kmetijstvo. Upravičencem se izda sklep o višini
odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena.
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti
dostavljena na Občino Muta najkasneje do
15. 12. 2007.
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Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune z
datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 15. 12. 2007 odbor
ne bo upošteval.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2007.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Muta spremlja in preverja
pri prejemnikih in na terenu namensko porabo sredstev Odbor za kmetijstvo.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Muta
(www.muta.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine
Muta, tel. 02/887-96-00, v času uradnih ur
ponedeljek od 8. ure do 14.30, v sredo od 8.
ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30.
Občina Muta
Št. 410-0083/2007
Ob-28882/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2007 (Uradni list RS, št.
35/07) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/07) Občina Kozje objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Kozje v letu 2007
I. Naročnik: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje v letu 2007 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
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
4. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1. za ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena:

Stran

7082 /

Št.

98 / 26. 10. 2007

– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 ki
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine Kozje in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); upravičenci iz 2. točke
morajo imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto;
2. za zagotavljanje tehnične podpore (4.
točka prejšnjega člena):
– 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 iz ukrepa tehnična pomoč
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani
izvajalci).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kozje za leto 2007.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
23.978,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 3.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 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 posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prilagoditev novo
uvedenim standardom (oprema za osvetlitev hleva in izgradnja boksov za prosto rejo
telet);
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije (samo
traktorski priključki, razen gozdnih) in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči za
sadovnjake.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj in kuncev. Za rejo drobnice se
pomoči dodelijo na območjih z omejenimi
dejavniki.
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Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 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,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s
popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga
pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Šmarje pri Jelšah);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Šmarje pri Jelšah);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– 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 (KSS Šmarje pri Jelšah);
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih

specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva 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, drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine, razen za agromelioracije,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– 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% (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).
Upravičeni stroški so naslednji:
– 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...);
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– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov, tudi v primeru povečanja staleža
živine ali vzpostavitve nove kmetije (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (samo traktorskih priključkov, razen
gozdnih) in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči za sadovnjake;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitve travinj, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, stroški izdelave elaborata, nakup
patentov in licenc …).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen 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.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.300,00 EUR.
Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija, v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Cilj ukrepa:
– Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih
vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– sofinancira se zavarovalna premija
pri intenzivni proizvodnji kmetijskih kultur
nad 1 ha poljščin, pri trajnih nasadih nad
25 arov,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;

– sklenjeno zavarovalno polico za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2007.
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 nimajo
sedeža v občini.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja
živali zaradi bolezni in zavarovanja posevkov in plodov.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja 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.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 5 €, največji pa 1.000 € na upravičenca
na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000,00 EUR.
Predmet Pomoči:
– stroški, nastali z zaokrožitvijo zemljišč.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in
s tem zmanjšati stroške pridelave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišča, ki se zaokrožuje, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– kopijo katastrskega načrta;
– posestni list, mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju
zemljišč kmetijskega gospodarstva;
– notarsko overjeno pogodbo;
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
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Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 100% upravičenih stroškov, nastalih
z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičeni stroški so stroški pravnih in
upravnih postopkov.
Največji znesek dodeljene pomoči znaša
500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000,00 EUR
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
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,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
Občina Kozje z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– 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 financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih
stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stro-
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škov 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 osebe:
– 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,
– stroškov 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).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, najvišji pa 5.000 € na projekt.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do četrtka, 15. 11. 2007.
Za pravočasne se štejejo vse vloge, ki
bodo prispele do navedenega datuma ali so
do vključno tega datuma oddane na pošto.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje v
letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom
in so navedene v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2007«, na naslov Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Kozje, po končanju javnega razpisa. Komisija bo opravila
pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in merili, ki so bili navedeni v javnem
razpisu.
Kolikor bo višina zaprošenih upravičenih
sredstev večja, kot je na razpolago sredstev v proračunu, bo znesek sofinanciranja
proporcionalno zmanjšan vsem upravičencem.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sred-
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stev in opravičljivih stroških za posamezen
ukrep in namen, za katerega so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih
pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Kozje najkasneje do
vključno 14. 12. 2007.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune z
datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom po 14. 12. 2007, komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2007.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje opravlja
komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za
programsko obdobje 2007–2013, 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.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kozje (www.
obcina-kozje.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. Vse informacije lahko zainteresirani dobijo pri Suzani
Kunst, tel. 03/800-14-00 ali 03/800-14-13,
vsak delovni dan v času uradnih ur.
Občina Kozje
Št. 0321-0005/2007-10
Ob-28884/07
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2007 (MUV, št. 6/07)
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje
2007–2013 (MUV, št. 26/07) Občina Radlje
ob Dravi objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja
v Občine Radlje ob Dravi v letu 2007
I. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2007 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
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep iz 1. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev.
(2) Za ukrep za zagotavljanje tehnične
podpore iz 2. točke prejšnjega člena:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci;
(3) Za ukrep iz 3. točke prejšnjega člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta,
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2007.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, za
naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mesa in
mleka (prilagoditev standardu NS dobro počutje živali za teleta do starosti 6 mesecev)
8.572,72 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 10.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc (prilagoditev standardu NS
dobro počutje živali za teleta do starosti 6
mesecev).
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovo-
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zne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
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.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 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,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Radlje ob Dravi);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– 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 (KSS Radlje ob Dravi);

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva 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,
– samostojen 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 in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– 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% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22
(c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe 1698/2006).
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
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– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen 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.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.700,00 EUR
– in sicer za sofinanciranje strokovnih
društev 3.000,00 EUR;
– za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – splošno 4.700,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
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,
– pomoč mora biti 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,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
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Občina Radlje ob Dravi z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– 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 financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
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 osebe:
– 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,
– stroškov 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).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
17.158,41 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zadruge, ki opravljajo dejavnost
transporta;
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– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z
navedbo razdalj in številom prevozov letno,
zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna
območja) določila z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 15. 11. 2007 do 11. ure
oziroma v primeru neporabljenih sredstev na
posameznih postavkah bo razpis odprt do
30. 11. 2007 do 11. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob
Dravi v letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo
2007«, na naslov Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog
za več namenov, mora biti vsaka vloga v
svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo
in gozdarstvo Občine Radlje ob Dravi, po
končanju javnega razpisa, in sicer bo odpiranje vlog v četrtek, 15. 11. 2007 ob 12. uri.
V primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog v petek, 30. 11. 2007 ob 12. uri.
Odbor bo opravil pregled vlog ter jih ocenil na
podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v
javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem
razpisu odloča tajnik občine ali druga od tajnika pooblaščena oseba s sklepom, na predlog
odbora. Upravičencem se izda sklep o višini
odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena.
Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 3
dni ne dopolni, 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.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandi-

dati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Radlje ob Dravi najkasneje do 15. 12. 2007.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007. Pogoj za dodelitev sredstev
je sprejeti Odlok o proračunu Občine Radlje
ob Dravi za leto 2007.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava oziroma Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi.
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.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za
določen namen odobrena sredstva in izgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Radlje ob
Dravi (www.obcina-radlje.si) ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo pri strokovni delavki Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, pri Tini Ternik, tel.
02/887-96-38, e-mail: tina.ternik@radlje.si,
vsak delovni dan v času od 8. do 11. ure in
od 12. do 14. ure.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-28972/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 74/07)
objavlja Občina Šalovci
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Šalovci
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Šalovci za leto 2007, ki jih upravičencem
zagotavlja Občina Šalovci na podlagi letnega
programa športa za leto 2007 ter Proračuna
Občine Šalovci za leto 2007.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Šalovci:
– da so registrirani in organizirani v skladu
z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih programov
športa,
– da Občini Šalovci redno posredujejo
podatke o registriranem članstvu, poročila
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na priloženih obrazcih o realizaciji programa
športa za preteklo leto, načrt programa športa za tekoče leto ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
III. Vsebina letnega programa športa za
leto 2007 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Šalovci iz proračuna za leto 2007
Za izvajanje letnega programa športa se
izvajalcem za leto 2007 zagotavlja naslednji
obseg sredstev:
– interesna športna vzgoja predšolskih in
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.000 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih: 13.545
EUR,
– športna rekreacija odraslih: 1.000
EUR,
– vzdrževanje športnih objektov: 1.500
EUR,
– izgradnja športnih objektov: 2.000
EUR,
– športne prireditve: 1.000 EUR.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa
športa v letu 2007 morajo njihovi prejemniki
porabiti do 31. decembra 2007.
V. Razpisna dokumentacija: zainteresirani vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno v tajništvu Občine Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci ali po predhodnem
pisnem naročilu. Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi v elektronski obliki. Dodatne informacije so na voljo vsak delavnik od
8. do 10. ure do konca razpisa pri ga. Nemet,
tel. 02/559-80-50.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vloge
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu;
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na območju Občine Šalovci;
– dokazilo, da je izvajalec registriran v
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa;
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Vloga mora prispeti na občino najkasneje
15. dan od objave razpisa v Uradnem listu
RS. Velja tudi poštni žig 15. dan od objave v
Uradnem listu RS.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
– na prednji levi strani spodaj: »Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2007 – Ne odpiraj«,
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu: o izidu bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 23. dan po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
IX. Rok za pritožbe
Rok za pritožbe je potrebno poslati najkasneje 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru
na naslov župana Občine Šalovci. Pritožba
mora vsebovati:
– naslov pritožnika;
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev in utemeljitev pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa;
– podpis odgovorne osebe pritožnika.
O pritožbi odloča župan Občine Šalovci, s
sklepom v 8 dneh od dneva prejema pritož-

be. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju
programa športa je s tem dokončen.
Občina Šalovci
Št. 350-13-32/2007
Ob-29067/07
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan Franc
Hudoklin (v nadaljevanju: občina), na podlagi
Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO)
in 43. člen Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 – v nadaljevanju: uredba) ter na
podlagi Posamičnega programa ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Šentjernej št.
031-01-323/2007 z dne 22. 10. 2007, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
II. Predmet prodaje: parc. št. 1205/3 –
travnik v izmeri 2.936 m2, parc. št. 140.S
– poslovna stavba v izmeri 340 m2 ter 158.S
– gospodarsko poslopje v izmeri 19 m2, vse
k.o. Mršeča vas. V naravi nepremičnine predstavljajo objekt nekdanje šole Zameško na
naslovu Zameško 3 (s pritličjem, nadstropjem
in podstrešjem, skupne neto tlorisne površine
461,96 m2; od tega je 288,33 m2 poslovnih
prostorov v pritličju, 84,63 m2 stanovanjskih
prostorov v nadstropju in 89 m2 podstrešja
nad stanovanjem, starosti 57 let, z elektriko,
vodovodom, telefonom in asfaltiranim dostopom), pomožni objekt (drvarnica, stara 57 let,
neto tlorisne površine 28,57 m2) ter stavbno
in funkcionalno zemljišče ocenjene površine
2.201 m2.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin
IV. Pogoji prodaje:
1. Skupna izhodiščna cena za nepremičnine je 179.960,42 EUR.
2. Davek plača kupec.
3. Stroške overitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača prodajalec.
4. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
5. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15
dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v
nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina
v korist prodajalca.
6. Kupoprodajna pogodba bo predložena
v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Rok za plačilo kupnine je 8 dni
od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih,
kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan
z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz
sodnega registra,
– fizične osebe izkazujejo državljanstvo
s potrdilom o državljanstvu in s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica),
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
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od vrednosti nepremičnine na EZR Občine
Šentjernej, št. 01319-0100015314 s sklicem
na št. 00-720099, in sicer do roka za oddajo
ponudbe (vključno do 6. 11. 2007 do 12. ure).
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina
vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
VI. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu in
kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– število transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VII. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 6. 11. 2007 do
12. ure na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin – Zameško«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Šentjernej
(tajništvo) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
Nepravočasne ponudbe, ponudbe s pogoji
v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za
katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo
upoštevale.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje je izključena oziroma lahko komisija
s soglasjem župana, ki jo je imenoval, 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 morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
VIII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Šentjernej pri Milanu
Jakše, v.d. direktorja občinske uprave, na tel.
07/393-35-64.
Občina Šentjernej
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Javne dražbe
Št. 478-01-0048/2007

Ob-29087/07

Popravek
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, objavlja popravek javne dražbe za prodajo nepremičnin – hiše v Biljah in
dvosobnega stanovanja v Mirnu.
I. V javni dražbi, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 95/07 dne 19. 10. 2007, se
popravi dan izvedbe javne dražbe, in sicer
tako, da se glasi:
Javna dražba za nepremičnino parc.
št. 443/4, k.o. Bilje, bo v ponedeljek, dne
12. 11. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren,
javna dražba za nepremičnino – dvosobno
stanovanje, na naslovu Miren 125/a, pa bo
v ponedeljek, dne 19. 11. 2007, ob 9. uri, v
sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
V 2. točki Predmet prodaje se pod opis
nepremičnine – dvosobno stanovanje na naslovu Miren 125/a, 5291 Miren, doda naslednje besedilo:
»Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
Najemnik ima pri enaki ponujeni ceni predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalke iz sklenjene najemne pogodbe z najemnikom.«
II. Ta popravek velja takoj.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 10-54/1627
Ob-28770/07
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 1b,
1338 Kočevska Reka, objavlja na osnovi 9.a
člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v torek, 6. 11. 2007, ob 7. uri, v
prostorih Snežnik, d.d., Kočevska Reka 1b,
1338 Kočevska Reka, za prodajo naslednjega blaga:
A – okrogli les smreke/jelke v lubju v
skupni količini 113,07 m3;
1. hlodovina C kakovostni razred
21,57 m3,
2. hlodovina D kakovostni razred
63,65 m3,
3. hlodovina E kakovostni razred
4,53 m3,
4. ter celuloznega lesa 23,32 m3;
B – okrogli les listavcev v lubju v skupni
količini 793,95 m3;
1. hlodovine bukve B kakovostni razred
39,38 m3,
2. hlodovina bukve C kakovostni razred
107,03 m3,
3. hlodovina bukve CL kakovostni razred
10,78 m3,
4. hlodovina bukve D kakovostni razred
110,35 m3,
5. hlodovina bukve in javorja E kakovostni razred 83,61 m3,
6. hlodovina javorja 7,67 m3 in
7. goli 435,13 m3 – obvezno tehtanje.
1. Hlodovina smreke/jelke je razvrščena
v kakovostne razrede na osnovi slovenskega standarda za hlode iglavcev (Standard
SIST 1014:1998).

2. Hlodovina bukve je razvrščena v kakovostne razrede na osnovi predloga slovenskega standarda za bukove hlode (PSIST
1015:1998).
3. Vsak kos hlodovine je označen s signirno ploščico. Signirna številka, drevesna
vrsta, dolžina, premer in kakovostni razred
je za vse kose hlodovine vpisana v dokumentaciji.
4. Lokacija blaga, ki je na dražbi, je skladišče lesa v Kočevski Reki 1b. Po predhodnem dogovoru si lahko vsi interesenti
ogledajo predmet dražbe in se seznanijo s
podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Križ Andrej, med 7. in 9. uro vsak delovni
dan, tel. 01/89-30-754).
5. Izklicna cena za 907,02 m3 okroglega
lesa je 45.243,34 € in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
6. Na dražbi lahko sodelujejo domače
kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec
je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične
osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so
zavezanci za DDV v svoji državi.
7. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Snežnik, d.d., Kočevska
Reka 1b, 1338 Kočevska Reka.
8. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 5. 11. 2007 do 12. ure. V ponudbi
dražitelji navedejo ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od dneva dražbe. V primeru,
da se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo
o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list.
9. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20%
od izklicne cene na TR prodajalca številka 02320-0019680335 pri NLB podružnica
Kočevje ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 5. 11. 2007 do
12. ure na Snežnik, d.d., Kočevska Reka
1b, 1338 Kočevska Reka (Ferdinand Miklič,
tel. 01/893-07-25).
10. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
11. Komisija prodajalca bo odpirala
prispele ponudbe po vrstnem redu kot so
prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno
poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova ponudba ne bo upoštevana.
Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v
pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo
vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila.
Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo
je najvišja cena. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno, bo komisija
prodajalca izvedla dodatno ustno dražbo,
pri kateri bo znesek višanja 5% od izklicne
cene. Javna dražba je končana, ko voditelj

dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor proti dražbenemu
postopku je možno podati, dokler ni končan
zapisnik o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na
pristojnem sodišču.
12. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
neobrestovano povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
13. Prodaja blaga se izvede po sistemu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
14. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku 20
dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni
realizirano v navedenem roku, se kupoprodajna pogodba razdre in prodajalec zadrži
kavcijo. Kupec lahko blago prevzame šele
po plačilu celotne kupnine.
15. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Snežnik, d.d., Kočevska Reka
Št. 84/2007
Ob-28858/07
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
(MUV št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5. člena
Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči ter 48. sklepa, 28. točke,
nadaljevanja 12. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 1. 10. 2007,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje sta:
– Zemljišče parc. št. 2600/8 v izmeri
9511 m2, prip. vl. št. 1330, k.o. Tezno, v
lasti Mestne občine Maribor, leži v območju
Poslovne cone TAM. Odlok o zazidalnem
načrtu za proizvodno cono Te 5 – Tezno
(MUV, št. 16/02) določa dopustne posege
oziroma določa dejavnosti, ki jih lahko investitorji opravljajo v območju Poslovne cone
TAM.
Po lokacijski informaciji je zemljišče
opredeljeno kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 618.215,00 EUR oziroma 65,00 EUR/m2.
V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega
dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 2600/8, k.o. Tezno
bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 618.215,00
EUR.
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– Zemljišče parc. št. 196/2 neplodno v
izmeri 77 m2, prip. vl. št. 1203, k.o. Tabor,
v lasti Mestne občine leži neposredno na
križišču Ljubljanske ulice iz katere je dostop
do bolnišnice v Mariboru. Na zemljišču sta
postavljena dva in pol kioska za prodajo
sadja oziroma cvetja. Zemljišče je bilo odmerjeno v skladu z denacionalizacijsko odločbo upravnega organa v zvezi z vrnitvijo
nacionaliziranega premoženja.
Po lokacijski informaciji je zemljišče
opredeljeno kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 52.600,00 EUR oziroma 683,12 EUR/m2.
V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega
dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 196/2, k.o. Tabor bo
prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 52.600,00
EUR.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora, najkasneje do 9. 11.
2007, vplačati varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
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dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
13. 11. 2007, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo v skladu z določili Obligacijskega
zakonika najkasneje v dveh mesecih po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna
kupnine na način in v roku določenem v
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da
je odstopil od nakupa. V takšnem primeru
prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene,
vendar ne več kot 8.346 EUR.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-23, 220-15-54 in 220-14-22.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 482/07
Ob-28771/07
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02, 7/07 Odl. US: U – I-35/04 –
11), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/1996) in drugega odstavka 7. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej
športa (Uradni list RS, št. 36/00, 103/00)
minister za kulturo objavlja javni razpis za
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Muzej
športa.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
podobnih delih in poznavanje področja dela
muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v zavodu;
– višja raven znanja najmanj enega tujega jezika.
Za višjo raven znanja tujega jezika se
šteje certifikat o aktivnem znanju jezika ali
če 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 izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja 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;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj, poznavanja področja dela muzeja in organizacijskih ter
vodstvenih sposobnosti (opis naj vsebuje
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 tujega 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 in strokovnega sveta javnega zavoda ter predhodnem
soglasju ministra pristojnega za šolstvo in
šport, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let.
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
– Muzej športa« v osmih dneh po objavi jav-

nega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije daje ga. 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-28772/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU – UPB 2, Uradni list RS,
št. 32/06), župan Občine Hoče – Slivnica
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega mesta
svetovalca za premoženjsko pravne
zadeve,
ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I. Delo se bo
opravljalo v Občinski upravi Občine Hoče –
Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– poznavanje uporabe računalniških programov;
– znanje uradnega jezika;
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti;
– vozniški izpit.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu
z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU – UPB 2, Uradni
list RS, št. 32/06) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno 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.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga lahko predstojnik imenuje v naziv pod
pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku

enega leta od dneva sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje prostega delovnega
mesta:
– priprava in samostojno izvajanje nalog
v zvezi z nakupi in prodajo zemljišč Občine
Hoče-Slivnica;
– urejanje premoženjsko pravnih zadev
občine – priprava različnih pogodb (služnostnih, menjalnih …);
– priprava gradiv in sodelovanje z OS s
področja dela;
– izvajanje nalog in evidenc s področja
javnih naročil;
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– skrb za zakonsko usklajenost odlokov
in drugih pravnih aktov s področja delovanja
občine in sodelovanje pri njeni pripravi;
– opravljanje drugih upravnih nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave z navedbo datuma,
kdaj je bil opravljen;
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka z navedbo
ustanove in datuma, kdaj je bil opravljen;
5. pisno 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 vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
6. pisno izjavo kandidata, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Hoče – Slivnica pridobitev podatkov iz 5.
točke, iz uradnih evidenc.
Prijavi je potrebno priložiti kratek življenjepis, kjer kandidat 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
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 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 delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne zadeve«, na
naslov: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Suzani Kranjc, tel. 02/616-53-20.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Hoče – Slivnica
Ob-28859/07
Na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi
Zavoda invalidskih podjetij Slovenije, Zavod
invalidskih podjetij Slovenije, Linhartova 1,
Ljubljana razpisuje delovno mesto:
poslovodnega sekretarja.
Pogoji:
– visoka izobrazba sociološke, organizacijske, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju invalidskega ali socialnega varstva.
Delovno razmerje bomo sklenili za štiriletni mandat.
Obvezno je poznavanje sistema invalidskega varstva in pasivno znanje vsaj enega
tujega jezika. Poskusno delo bo trajalo tri
mesece.
Pisne prijave z opisom dosedanjega
dela, kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovite v 8 dneh od
dneva razpisa na Zavod invalidskih podjetij
Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana.
O izbiri bomo kandidate obvestili pisno v
roku 30 dni po objavi.
Zavod invalidskih podjetij Slovenije
Št. 110-9/2007-35
Ob-28888/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB3, v
nadaljevanju: ZJU) objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Celje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:

– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega;
– pisno izjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil opravljen;
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar ga mora opraviti v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o graditvi objektov,
zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
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– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbrani
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor, Območne enote Celje in
inšpekcijske pisarne Velenje ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in prilog ter
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 14 dni od objave javnega
natečaja na spletni strani Ministrstva za javno upravo in v Uradnem listu RS.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-9/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel. 01/420-44-84
(Vlasta Žerjav).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor
Št. 110-225/2007-31111
Ob-28980/07
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.
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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. 110-287/2007-31111
Ob-28981/07
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 Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-29073/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3) Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar v Zakonodajno-pravni službi.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec) oziroma 5 let (višji svetovalec)
oziroma 7 let (podsekretar),
– državni izpit iz javne uprave (svetovalec – kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv) oziroma pravniški državni izpit (višji svetovalec, podsekretar),
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– znanje uradnega 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.
Delovne naloge:
– izdelava strokovnih mnenj k predlogom
zakonov, drugih aktov DZ in zadev EU,
– spremljanje in udeleževanje sej delovnih teles DZ in sej DZ ter dajanje odgovorov,
strokovnih mnenj in pojasnil na pravna vprašanja v zvezi z obravnavanimi zadevami,
– redakcija zakonov in drugih aktov DZ
za objavo v Uradnem listu RS,
– priprava prečiščenih besedil zakonov,
– priprava mnenj k zadevam v skladu s
poslovnikom DZ,
– priprava odgovorov na zaprosila delovnih teles DZ in poslancev DZ.
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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 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 z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – ZPS« v 8 dneh od dneva
objave na spletni strani Državnega zbora.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Za
dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja
Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.
01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-29074/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3) Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta na
položaju
vodja službe, ki se opravlja v nazivu
sekretar v Službi za odnose z javnostmi.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne
smeri,
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– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– višji nivo znanja svetovnega jezika,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– poznavanje osnov računalništva,
– znanje uradnega 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.
Delovne naloge:
– vodenje in koordiniranje dela v službi,
– načrtovanje, oblikovanje, izvedba in
nadzor razvojne strategije, načrta dela ter
razvoja novih področij in nalog v službi,
– oblikovanje ključnih sistemskih rešitev,
– načrtovanje, organizacija, izvajanje in
nadzor aktivnosti pri odnosih z javnostmi,
komuniciranju in informiranju,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog,
– svetovanje s področja odnosov z javnostmi,
– zagotavljanje raziskav in analiz, potrebnih za delo službe,
– vodenje uredniške in programske politike publikacij – odgovorni urednik,
– spremljanje dela DZ in njegovih delovnih teles.
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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. 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 z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen strokovni izpit (posebni pogoj). 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.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem in nižjem nivoju znanja
svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – Vodja službe« v 8 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal,
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 110-289/2007-31111
Ob-29088/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jel
šah.
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
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– 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. 110-290/2007-31111
Ob-29098/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 16 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 007-176/2007/12
Ob-28780/07
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega cenilca in sodnega izvedenca:
1. Andrej Gorčan se razreši kot sodni
cenilec, imenovan za strokovno področje
kmetijstva – kmetijskih zemljišč, z dnem
3. 10. 2007.
2. Janez Košir se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
geodezije – vrednotenja in ocenjevanja ter
katastrske klasifikacije zemljišč, z dnem
5. 10. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-28863/07
Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje
stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS,
št. 44/06-UPB1 in 60/07) Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad objavlja
javni poziv
za dolgoročno varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi
za leto 2007
Državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
skladno s 160. členom SZ-1 (v nadaljevanju:
varčevalci) pozivamo, da se vključijo v nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, ki
jim s sistemom državnih premij omogoča in
zagotavlja ugodno dolgoročno varčevanje
s pravico do nizko obrestovanih bančnih
dolgoročnih stanovanjskih posojil po pogojih
zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi.
I. Pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
Vse pogoje nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme opredeljuje Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in
subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list
RS, št. 44/06-UPB1 in 60/07). Povzemamo
predvsem naslednje:
1. Varčevanje
– način varčevanja:
– obročno – mesečno, najnižji znesek
je 50,00 evrov ali njegov mnogokratnik ali
– za več mesecev skupaj;
– varčevalec mora v okviru varčevalnega leta vplačati najmanj znesek desetih
pogodbenih mesečnih varčevalnih zneskov
in varčevati najmanj toliko mesecev, kot je
določeno v varčevalni pogodbi;
– doba varčevanja je najmanj 5 in največ 10 let;
– obrestna mera je 3,20% in je fiksna za
obdobje enega leta;
– varčevalec ima pravico odstopiti od
pogodbe, vendar mu v tem primeru pripadajo le obresti na privarčevana sredstva,
in sicer:
– pri odstopu pred enim letom varčevanja – kot za vloge na vpogled,

– pri odstopu po enem letu varčevanja
– v pogodbeni višini.
Banka v tem primeru vrne varčevalcu privarčevana sredstva s pripadajočimi obrestmi.
– varčevalec po zaključku rednega pogodbenega varčevanja:
– prosto razpolaga s privarčevanimi
sredstvi. Za privarčevana sredstva se štejejo vsa plačila po pogodbi in obresti,
– pridobi pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila.
2. Premije
Premija je znesek, ki letno pripade varčevalcu v nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi, kot spodbuda za namensko porabo
privarčevanih sredstev ali najem namenskega posojila:
– višina premije je 1/24 letnega vplačanega zneska, vendar ne več kot 1/24 pogodbeno določenega letnega varčevalnega
zneska;
– premijo se pripiše na varčevalni račun
po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad zagotovi nakazilo premije za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu
po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja,
varčevalcu pa bo izplačana ob izpolnitvi pogojev iz zakona.
3. Donosnost varčevanja
Donosnost varčevanja kot skupni rezultat
obresti za varčevanje in pripisanih vseh letnih premij ob koncu petletnega varčevanja
je 4,7% ob predpostavki vplačil v začetku
vsakega meseca in obrestovanja do konca
60. meseca, ob nespremenjeni obrestni meri
za varčevanje, ki v letu 2007 znaša 3,2%.
4. Dolgoročno stanovanjsko posojilo:
– pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila pridobi varčevalec, ki je redno varčeval celotno pogodbeno dobo in
zato tudi pridobil pravico do vseh pripadajočih premij. Pravico do posojila, ki izhaja
iz varčevalne pogodbe, varčevalec lahko
prenese tudi na zakonca oziroma osebo,
kateri v skladu s predpisi o zakonski zvezi
pripadajo enake pravice kot zakonskemu
partnerju, svoje otroke ali vnuke;
– višina posojila je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. Za privarčevana

Naziv banke

sredstva se štejejo vsa plačila po pogodbi,
pripadajoče premije za celotno varčevalno
obdobje in obresti;
– doba dolgoročnega kreditiranja je
praviloma enaka dvojnemu številu let varčevanja, za katera je varčevalcu pripadla
premija;
– obrestna mera za posojila je za 1 odstotno točko povečana obrestna mera za
varčevanje, ki velja v času odplačevanja
posojila in je enaka efektivni obrestni meri,
pri čemer v izračunu niso upoštevani stroški
zavarovanja kredita;
– posojilojemalec odobreno posojilo lahko porabi samo za:
– nakup stanovanja ali stanovanjske
hiše,
– gradnjo individualne stanovanjske
hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo
ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja),
– rekonstrukcijo lastnega stanovanja
ali stanovanjske hiše ali
– adaptacijo lastnega stanovanja ali
stanovanjske hiše,
– nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše,
– plačilo stroškov za opremljanje
stavbnega zemljišča,
– plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v
stavbno zemljišče,
– plačilo projektne dokumentacije v
zvezi z nameni iz prejšnjih točk,
– poplačilo že najetih posojil za navedene namene.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Pri namenski porabi privarčevanih sredstev se lahko del posojila v višini
30% varčevalcu izplača v gotovini.
5. Stroški
Banke ne zaračunavajo stroškov za
sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe,
odobritev in sklenitev posojilne pogodbe ter
vodenje posojila.
II. Sklepanje varčevalnih pogodb
Varčevalec vstopi v nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo s sklenitvijo pogodbe o varčevanju (v nadaljevanju: varčevalna pogodba) v eni izmed naslednjih
bank, ki so pridobile pravice za sklepanje
varčevalnih pogodb:

Razdeljeno število
lotov

Višina posojila glede na
privarčevana sredstva

1. Abanka Vipa d.d.

2.000

2. Banka Celje d.d.

700

2,10

3. NLB banka Domžale d.d.

400

2,10 *

4. Banka Koper d.d.
5. Gorenjska banka d.d., Kranj
6. Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
7. NLB Banka Zasavje d.d.
8. SKB banka d.d.
Skupaj

2,10

1.000

2,00

50

2,10

6.000

2,10 *

200

2,10 *

2.000
12.350

* Mogoč tudi višji znesek kredita ob kreditni sposobnosti!

2,00
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K sklepanju varčevalnih pogodb vas vabimo od 12. 11. 2007 dalje v vse enote navedenih bank.
Za sklenitev varčevalne pogodbe potrebujete:
– osebni dokument,
– davčno številko,
– sredstva v višini prvega mesečnega
obroka varčevanja.
Na podlagi izkušenj vam priporočamo,
da si tudi takoj uredite nakazila mesečnih
obrokov varčevanja preko trajnih nalogov v
vaših matičnih bankah.
Vse dodatne informacije so vam na voljo
neposredno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Poljanska cesta 31, Ljubljana, tel. 01/471-05-00
in 01/471-05-31 oziroma pri vseh izbranih
bankah.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
javni sklad
Ob-28773/07
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Cesta XIV. divizije 4, 3000 Celje,
obvešča, da bo s 1. novembrom 2007 začel
na spletni strani http://www.dars.si delovati
spletni portal za javna naročila.
Na portalu bo praviloma objavljena vsebina razpisne dokumentacije, vprašanja v
zvezi z razpisno dokumentacijo, pojasnila
in spremembe razpisne dokumentacije za
vsak posamezni postopek.
Od 1. novembra dalje DARS d.d. ne bo
več pošiljal razpisne dokumentacije ponudnikom, razen v primerih, ko bo to izrecno
navedeno v objavi javnega naročila na portalu DARS d.d., na portalu javnih naročil
in/ali objavi v TED.
DARS d.d.
Št. 1/2-702/07-1
Ob-28865/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu premičnin:
vozna sredstva.
Lokacija: SV Ljubljana, DE Novo mesto,
Kolodvorska 9, Novo mesto.
Predmet prodaje obsega:
– diesel lokomotivo 644-011,
– diesel lokomotivo 644-020.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 56.000,00 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 20 dneh
po objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga
Slovenske železnice, d.o.o., Področje nabave, prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s
predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 25 dneh po objavi vabila predložiti
svoje ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo
opravljeno dne 21. 11. 2007.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-28774/07
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) v zvezi z drugim odstavkom 40. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 74.
členom Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)

javno vabilo
za nakup nepremičnine v lasti
Občine Tržič (javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) nepremičnina parc. št. 702/20 pašnik
v izmeri 787 m2, k.o. Leše, ki je vpisana v vl.
št. 566, k.o. Leše; na nepremičnini je zgrajena stanovanjska hiša na naslovu Paloviče
20, 4290 Tržič, ki je v zasebni lasti; predmet
prodaje je le zemljišče brez stanovanjske
hiše.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izhodiščna (izklicna) cena: 12.167,02
EUR. Cena ne vključuje nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s
tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako
najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno,
bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Tržič pozvala vse enako uspešne
ponudnike naj pisno in v določenem roku
ponudijo višjo ceno od že ponujene, in sicer
tolikokrat dokler ne bo dobila ponudnika, ki
bo ponudil višjo ceno od ostalih enako uspešnih ponudnikov.
6. Način in rok plačila kupnine za nepremičnino, ki je predmet prodaje: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačana kavcija se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni
pogodbi.
7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
8. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.
trzic.si, tako da javno vabilo k nakupu velja
do 20. 11. 2007 do 11. ure. Pisne ponudbe
morajo prispeti do 20. 11. 2007 do 11. ure po
pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, tajništvo
občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti
»Ponudba za nakup nepremičnine parc. št.
702/20, k.o. Leše – Ne odpiraj«.
9. Ponudniki so dolžni do 20. 11. 2007 do
11. ure plačati kavcijo v višini 10% od izhodiščne cene iz 4. točke. Plačilo kavcije pred
začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578,
ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila,
Območni enoti Kranj, z navedbo »Kavcija za
nepremičnino parc. št. 702/20, k.o. Leše«.
10. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo dne 20. 11.
2007 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje.
11. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
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12. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
13. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Simoni Seliškar, univ. dipl. iur., tel.
04/597-15-27.
14. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
15. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: nepremičnino iz 2. točke lahko
kupi fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega
dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– fotokopijo priglasitvenega lista DURS
(le za samostojne podjetnike posamez
nike),
– fotokopijo rednega izpiska iz sodnega
registra (le za pravne osebe), ki ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje te javne ponudbe (obvezno izvirnik).
Prepozno prispele, nepravilno označene
in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo
upoštevala.
16. Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine iz 2. točke po tej javni ponudbi
nosi kupec.
17. Izročitev predmeta prodaje iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
18. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 8
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži
njegovo kavcijo. Občina Tržič ima pravico
obdržati kavcijo tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.
19. Za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi bo poskrbel prodajalec.
20. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si,
lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja.
Občina Tržič
Št. 360-01-64/2005
Ob-28775/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),

Stran

7096 /

Št.

98 / 26. 10. 2007

Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
ter Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Vrhnika, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007
(Uradni list RS, št. 50/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Podlipa 36
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je
objekt – bivša šola na naslovu Podlipa 36,
ki stoji na gradbeni parceli, ki jo sestavljata
parceli št. 193/9 in 193/10, k.o. Podlipa,
skupne površine 1.199 m2. Objekt je iz dveh
etaž, pritličja v izmeri 198,15 m2 in nadstropja v izmeri 201,57 m2, skupne površine
399,72 m2. V pritličju so prostori šole s sanitarijami in prostori večsobnega stanovanja,
na podstrešju pa samo prostori šole.
Izhodiščna cena: 158.000,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 30 dni po prejemu obvestila
o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika
pravico zadržati vplačano varščino.
– Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnin,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
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Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 16. 11. 2007. Za
pravočasno ponudbo se šteje tista ponudba,
ki bo prispela do 16. 11. 2007 do 12. ure. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine – Podlipa 36 – bivša šola« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan oziroma Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem Občine Vrhnika lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi
za to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije o
pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za
ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika,
Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 360-01-100/2004
Ob-28776/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
ter Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Vrhnika, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007
(Uradni list RS, št. 50/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Tržaška 24,
Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so prostori na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika.
Prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta. Skupna
površina prostorov znaša 671,72 m2. Poslovno stanovanjski objekt stoji na zemljišču
parcela št. 2053/9, k.o. Vrhnika, skupne površine 774 m2.
Izhodiščna cena: 600.000,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.

– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 30 dni po prejemu obvestila
o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika
pravico zadržati vplačano varščino.
– Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Vrhnika št.
03140-0100001093, v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnin,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 16. 11. 2007. Za
pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba, ki bo prispela do 16. 11. 2007 do 12.
ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Tržaška cesta 24« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan oziroma komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavita začeti postopek razpolaganja
do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi za
to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije o
pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za
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ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika,
Oddelku za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 755-54-21. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 430/07-431-4296
Ob-28778/07
Občina Ljutomer objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) ter Posamičnega programa ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
za leto 2007 z dne 10. 10. 2007,
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnih objektov
v najem:
kioski na Glavnem trgu v Ljutomeru
I. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje je najem kioskov na
Glavnem trgu v Ljutomeru, za namen izvajanja poslovne dejavnosti. Velikost posameznega kioska je v izmeri cca. 20 m2. Kioski
bodo locirani na severni strani trga, kjer bo
postavljena kovinska pergola, v katero bodo
nameščeni stacionarni kioski. Predvideni tipi
stacionarnih kioskov so:
– tip A: dvodelni prodajni kiosk, 2 kom,
– tip B: info kiosk, 1 kom,
– tip C: gostinski kiosk, 2 kom.
II. Merilo za izbiro
Merilo za izbor je vrsta poslovne dejavnosti, ki jo bo ponudnik izvajal v nepremičnini, ki je predmet tega javnega zbiranja
ponudb, pri čemer se upošteva:
– izvajanje največ dveh gostinskih dejavnosti,
– prednost pri prodajni dejavnosti imajo
izdelki domače in umetne obrti ter turistično
informativna dejavnost.
III. Pogoji za sklenitev najemnega razmerja
Najemnina za m2 kioska znaša 20 EUR
mesečno. V najem ni zajeta uporaba zunanjih javnih površin, kar se ureja ločeno. Prav
tako v ceni najemnine niso zajeti stroški
priključevanja objekta na javno komunalno
infrastrukturo.
Najemni odnos se sklene za obdobje
5 let. Najemnik nima pravice oddajati nepremičnine v podnajem.
Najemodajalec bo ob podpisu pogodbe
zahteval ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti najemnika. V
primeru, da ponudnik v roku 8 dni od vročitve sklepa o izboru ne pristopi k podpisu pogodbe, se najemnik izbere izmed preostalih
ponudnikov.
IV. Obseg ponudbe: zainteresirani ponudnik za najem nepremičnih objektov v
svoji ponudbi natančno opredeli dejavnost,
ki jo bo izvajal. Ponudnik prav tako opredeli
kvadraturo, ki je za izvajanje poslovne dejavnosti potrebna ter priloži registracijo za
opravljanje dejavnosti.
V. Rok za predložitev ponudb
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 12. novembra
2007 do 12. ure na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova 1, 9240 Ljutomer. Ponudba mora
biti v zapečateni kuverti z oznako« Najem
kioskov – ne odpiraj«, na hrbtni strani mora
biti polni naslov ponudnika.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni od zadnjega roka za oddajo
ponudb.

VI. Ostalo: projekt celovite prenove Glavnega trga v Ljutomeru, v sklopu katerega
bodo nameščeni tudi kioski, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem, se sofinancira s sredstvi Evropskega
sklada za regionalni razvoj, po razpisu za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni
programi ».
VII. Podrobnejše informacije: dodatne
informacije lahko dobite na Oddelku za gospodarske javne službe, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj, pri Vrbnjak
Dominiki, tel. 02/584-90-46.
Občina Ljutomer
Ob-28779/07
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št.
478-197/2007 z dne 24. 9. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) – parc. št. 2761/4 travnik, v izmeri
4874 m2,
– parc. št. 2761/5, travnik v izmeri
1691 m2, obe k.o. Ptuj.
Nepremičnini se prodajata v celoti.
Nepremičnini se nahajata v poselitvenem
območju P11-P3/1 (Ob Zagrebški cesti), ki
je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
89,25 €/m2 (brez DDV).
b) – parc. št. 345/1, travnik v izmeri
297 m2,
– parc. št. 345/7, travnik v izmeri 275,
obe k.o. Nova vas pri Ptuju.
Nepremičnini se prodajata v celoti.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju poselitve, in sicer v območju stanovanj mesta Ptuj P11-S8 Nova vas pri Ptuju
– antena, ki je namenjeno stanovanjem in
poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
56,45 €/m2 (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske
pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 12. novembra 2007, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako » Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnin«. Osebno prinesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek
za gospodarske javne službe, investicije,
kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
– Neuspelemu ponudniku se varščina
vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepre-
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mičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Ptuj, dne 14. novembra 2007, ob 10. uri v sobi št. 28/2, na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane
v skladu z določili tega razpisa, pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od
roka odpiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba
št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Branko Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-469/2006
Ob-28854/07
Mestna občina Koper izdaja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07) ter sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Koper, št. 478-691/2007 z dne 19. julija 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v lasti
Mestne občine Koper
1. Zemljišče s parc. št. 5866/11, k.o. Bertoki, v izmeri 79.490 m2, za izklicno ceno
6.923.579 € (87,10 €/m2) brez DDV.
2. Izklicna cena zemljišča je izračunana
na dan 30. 6. 2007 in je revalorizirana na
dan objave javnega razpisa.
3. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče s parc. št. 5866/11, k.o. Bertoki se nahaja znotraj območja, ki se ureja
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z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu
gospodarsko obrtne in razvojne cone Sermin (Ur. l. RS, št. 139/06). Zemljišče je v
skladu z določili navedenega občinskega
lokacijskega načrta namenjeno za izgradnjo
trgovsko storitvenega objekta, poslovnega
objekta in poslovnega hotela.
6. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8
dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
7. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
8. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako za javni razpis št.
478-691/2007, s pripisom »ponudba za parcelo št. 5866/11, k.o. Bertoki – Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 14. 11. 2007 do
9. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe
bodo neodprte ponudnikom vrnjene.
9. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– višino ponujene cene brez DDV, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– dokazilo o možnosti gradnje na parcelah št. 5866/40 in 5866/51, obe k.o. Bertoki, ki s parc. št. 5866/11, k.o. Bertoki
tvorita zaključeno celoto, potrebno za izgradnjo trgovsko storitvenega objekta in
poslovnega hotela v skladu z Odlokom o
občinskem lokacijskem načrtu gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin (Ur. l.
RS, št. 139/06),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
10. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-691-2007.
Rok za plačilo varščine je 14. 11. 2007. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
11. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 9. točke javnega
razpisa.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
zemljišče.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
predvidoma v roku petnajst dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
petnajst dni od datuma odpiranja ponudb.
Odločitev župana je dokončna.
15. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
19. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju
posegov v ureditvenem območju je potrebno
upoštevati smernice in projektne pogoje za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del lokacijskega načrta.
20. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07).
21. Javno odpiranje ponudb bo dne
15. 11. 2007.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 478-691/2007
Ob-28855/07
Mestna občina Koper izdaja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. 478-667/2007 z dne
20. julija 2006
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Mestne občine Koper
Zaradi realizacije Lokacijskega načrta
gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin se prodajajo naslednje nepremičnine:
1. parc. št. 608/6 in 6014/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 285 m2 za izklicno ceno
22.527,15 €;
2. parc. št. 608/7 in 6014/10, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno
19.681,62 €;
3. parc. št. 608/8 in 6014/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno
19.602,57 €;
4. parc. št. 608/9 in 6014/8, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno
19.681,62 €;
5. parc. št. 608/10 in 6014/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno
19.602,57 €;
6. parc. št. 5866/34, k.o. Bertoki, v izmeri
745 m2 za izklicno ceno 58.886,76 €;
7. parc. št. 5866/36 in 5974/23, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 811 m2 za izklicno ceno
64.103,57 €;
8. parc. št. 5974/24, k.o. Bertoki, v izmeri
732 m2 za izklicno ceno 57.859,21 €;
9. parc. št. 5974/25, k.o. Bertoki, v izmeri
429 m2 za izklicno ceno 33.909,29 €;

10. parc. št. 608/11 in 5974/26, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 513 m2 za izklicno ceno
40.548,87 €;
11. parc. št. 5866/35 in 5974/20, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 625 m2 za izklicno
ceno 49.401.65 €;
12. parc. št. 5866/37, 5866/50, 5974/21
in 6014/18, k.o. Bertoki, v skupni izmeri
355 m2 za izklicno ceno 28.606,13 €;
13. parc. št. 5866/49, 5974/22 in 6014/17,
k.o. Bertoki, v skupni izmeri 298 m2 za izklicno ceno 23.554,70 €;
14. parc. št. 5866/48 in 6014/16, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 276 m2 za izklicno
ceno 21.815,77 €;
15. parc. št. 5866/47 in 6014/15, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 260 m2 za izklicno
ceno 20.551,08 €;
16. parc. št. 5866/46 in 6014/14, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 244 m2 za izklicno
ceno 19.286,40 €;
17. parc. št. 5866/45 in 6014/13, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 307 m2 za izklicno
ceno 24.266,09 €;
18. parc. št. 5866/32, 5866/33, 5982/10
in 6032/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri
635 m2 za izklicno ceno 50.192,07 €;
19. parc. št. 5866/31 in 5982/11, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 906 m2 za izklicno
ceno 71.612,62 €;
20. parc. št. 5866/30, k.o. Bertoki, v izmeri 904 m2 za izklicno ceno 71.454,54 €;
21. parc. št. 5866/29, k.o. Bertoki, v izmeri 917 m2 za izklicno ceno 72.482,09 €;
22. parc. št. 5866/28, k.o. Bertoki, v
skupni izmeri 931 m2 za izklicno ceno
73.588,69 €;
23. parc. št. 5866/27, k.o. Bertoki, v izmeri 936 m2 za izklicno ceno 73.983,90 €;
24. parc. št. 5866/26, k.o. Bertoki, v izmeri 976 m2 za izklicno ceno 77.145,61 €;
25. parc. št. 5866/25, k.o. Bertoki, v izmeri 1.339 m2 za izklicno ceno 105.838,08 €;
26. parc. št. 5830/20 in 5831/14, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 505 m2 za izklicno
ceno 39.916,53 €;
27. parc. št. 5830/19, k.o. Bertoki, v izmeri 425 m2 za izklicno ceno 33.593,12 €;
28. parc. št. 5830/18, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.909,29 €;
29. parc. št. 5830/17, k.o. Bertoki, v izmeri 433 m2 za izklicno ceno 34.225,46 €;
30. parc. št. 5830/16, k.o. Bertoki, v izmeri 542 m2 za izklicno ceno 42.841,11 €;
31. parc. št. 5830/14 in 5866/19, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.531 m2 za izklicno
ceno 121.014,27 €;
32. parc. št. 5830/13 in 5830/26, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno
ceno 89.160,09 €;
33. parc. št. 5830/12 in 5830/27, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno
ceno 89.160,09 €;
34. parc. št. 5830/11 in 5830/28, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno
ceno 89.239,13 €;
35. parc. št. 5830/10 in 5830/29, k.o.
Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno
ceno 89.239,13 €;
36. parc. št. 5830/9 in 5830/30, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.161 m2 za izklicno
ceno 91.768,50 €.
Skupni znesek vseh nepremičnin znaša
1.893.703,38 €.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega
sklepa, se prodajajo kot zaključena celota. Ponudbe, ki se bodo nanašale le na
posamezne parcele iz tega razpisa se ne
bodo upoštevale in bodo kot nepopolne zavrnjene.
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3. Nepremičnine, ki so predmet tega
sklepa, se nahajajo delno na II. ter na III.,
IV. in VI. območju LN gospodarsko obrtne
in razvojne cone Sermin in predstavljajo gradbene parcele določene z načrtom
gradbenih parcel, ki je sestavni del navedenega lokacijskega načrta. Njihova prodaja je
predvidena, zaradi izgradnje nestanovanjskih objektov, skladno z 18. členom Odloka
LN za gospodarsko obrtno in razvojno cono
Sermin.
4. Izklicna cena nepremičnin je izračunana na dan 30. 8. 2007 in revalorizirana na
dan objave javnega razpisa.
5. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
6. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
7. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8
dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8
dneh od izdaje računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
8. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
9. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako za javni razpis št.
478-667/2007, s pripisom »ponudba za nepremičnine, k.o. Bertoki – Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 14. 11. 2007 do 9. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo
neodprte ponudnikom vrnjene.
10. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– navedbo dejavnosti, ki bo jo ponudnik
opravljal v gospodarsko obrtni in razvojni
coni in potrdilo, da je za to dejavnost registriran,
– terminski plan izgradnje poslovnega
objekta, namenjenega opravljanju poslovne
dejavnosti ponudnika,
– izjavo ponudnika o predvidenem številu delovnih mest v novo zgrajenem poslovnem objektu,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
11. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV,
ki je določena v zadnjem odstavku 1. točke, katera mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 478-469-2006.
Rok za plačilo varščine je 14. 11. 2007. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
12. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 10. točke javnega
razpisa.

13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe po preteku roka
za sprejem ponudbe se plačana varščina
ne vrne.
14. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, komisija
bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upoštevala naslednja merila:
– ponujena cena (20 točk),
– čas izgradnje (20 točk),
– število delovnih mest (10 točk).
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje skupno število točk. Točke se bodo
za merilo ponujena cena in število delovnih
mest računale na naslednji način:
T = p x t / np
Za merilo čas izgradnje pa na naslednji
način:
T = np x t / p
T = število točk
p = ponudba
t = najvišje možno število točk po posameznem merilu
np = najboljša ponudba
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer
predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec
bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega
ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od
datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana
je dokončna.
16. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
17. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
19. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
20. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
21. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
22. Javno odpiranje ponudb bo dne
15. 11. 2007.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/664-62-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 478-12/2007
Ob-28887/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), 40. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 74. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07),
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Metlika, št. 478-12/2007, z dne 5. 7.
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2007, Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Metlika, Mestni trg
24, Metlika.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 4527, stanovanjska stavba v izmeri
183 m2, dvorišče v izmeri 564 m2, vpisana
pri vl. št. 2738, k.o. Metlika.
3. Zemljišče se nahaja v območju centralnih dejavnosti, kjer je dovoljena gradnja,
ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja mesta
Metlika M-5 (Ur. l. RS, št. 21/97). Območje
je opremljeno z naslednjo infrastrukturo: vodovodno omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, kanalizacija, asfaltirana cesta
z javno razsvetljavo. Na zemljišču se nahaja poslovno-stanovanjski objekt – prostori bivše policijske postaje v Metliki, Cesta
bratstva in enotnosti 77. Stavba je v celoti
služila za potrebe policijske postaje. Stavba je podkletena, enonadstropna grajena
zgradba brez podstrešnih prostorov. Dvorišče je asfaltirano za parkirišče. Del dvorišča
je zaseden s služnostno potjo za sosednji
blok in trgovski objekt.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni izvedenec za gradbeništvo zajema
objekt prostore z naslednjimi površinami:
Klet
Pritličje
Nadstropje
Skupaj

Neto tlorisna površina
132,79 m2
137,32 m2
147,60 m2
417,71 m2

4. Cena nepremičnine: izhodiščna cena
je 175.100,00 EUR.
V ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki se prišteje k pogodbeni ceni
(ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako
plača kupec.
5. Nepremičnina se odproda po načelu
»videno – kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji lahko pridobivajo
nepremičnine.
7. Vsebina, rok in način ponudbe
Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje:
– fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko osebnega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta;
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe;
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe;
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
davka na prodajo nepremičnin) ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– opredeljen namen zaradi katerega kupuje nepremičnino;
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– izjavo, da soglaša z razpisnimi pogoji;
– dokazilo o plačani varščini.
Pisno ponudbo z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti
na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika ali oddajo na vložišču Občine Metlika. Pisno ponudbo je potrebno v
zaprti kuverti dostaviti do vključno 12. 11.
2007 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti
pod naslovom občine vidno (poudarjeno)
navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup
nepremičnine«.
8. Varščina: za udeležbo na javnem razpisu je potrebno vplačati varščino v višini
10% izhodiščne cene (brez upoštevanega
davka na promet nepremičnin). Varščino je
potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe na račun Občine Metlika, št.
01273-0100016016 odprt pri Banki Slovenije. Predložitev potrdila o vplačani varščini je
pogoj za veljavnost ponudbe.
Vplačana varščina se bo izbranemu ponudniku brezobrestno vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo brez obresti
vrnila najkasneje v roku 30 dni po končanem postopku izbora najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločala županja
Občine Metlika. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ki bo po zaključku postopka
predlagala županji izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da
zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed
ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči najugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v
posameznih elementih.
10. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene
pogodba v roku 15 dni od prejema poziva
prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani
ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Metlika in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
Kupec mora plačati celotno kupnino v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe na račun
Občine Metlika št. 01273-0100016016. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnini v
last in posest s vknjižbo lastninske pravice
v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu
celotne kupnine. V primeru zamude plačila
kupnine tečejo zakonite zamudne obresti
od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne
plačila.
Stroške notarske overitve prodajne pogodbe, davek na promet z nepremičninami
in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo krije kupec.
11. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe, ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
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razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
12. 11. 2007, ob 13. uri, na sedežu Občine Metlika, v mali sejni sobi. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Županja Občine
Metlika, ali imenovana komisija v soglasju
z županjo, lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina.
16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. Kontakta oseba: Mojca Stariha, tel.
07/363-74-23.
Občina Metlika
Št. 168/2007
Ob-28966/07
Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci objavlja v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 74.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) in na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007
št. 7113-00008/2007 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/07) ter Posamičnega programa prodaje št. 7113-00008-13/2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.
2. Predmet prodaje so navedena zemljišča kot celota (prodajajo se skupaj oziroma
v enem sklopu):
– zemljišče s parc št. 897/1, k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
– zemljišče s parc št. 897/2, k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
– zemljišče s parc št. 897/3, k.o. Radenci:
njiva v izmeri 733 m2,
– zemljišče s parc št. 897/4, k.o. Radenci:
njiva v izmeri 1.111 m2,
– zemljišče s parc št. 897/5, k.o. Radenci:
njiva v izmeri 873 m2.
Zemljišča so v prostorskih sestavinah
planskih aktov (družbenem planu občine)
opredeljena kot stavbno zemljišče-poselitveno območje. Za zemljišča velja Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 6/05, 23/06 in 19/07). Potrdilo o namenski rabi zemljišč z grafičnimi prilogami je na
vpogled na sedežu Občine Radenci. Kupec
si mora sam zgraditi priključke na komunalno infrastrukturo in urediti dovoz (cesto) iz
državne ceste (in sicer regionalne ceste)
na zemljišča, ki je že geodetsko odmerjen
ali drugje, za kar si mora pridobiti v skladu
z veljavno zakonodajo ustrezne projektne
pogoje, soglasja, dovoljenja oziroma vso
potrebno dokumentacijo.
Občina Radenci s prodajo obdrži oziroma
dobi služnostno pravico na vseh morebitnih
vodih in napravah gospodarske infrastrukture, ki se nahaja na in pod zemljišči. Služnost
se ustanovi za potrebe popravi, vzdrževanja
in modernizacije, ki se nanašajo na izbolj-

šanje gospodarske javne infrastrukture ter
morebitno sanacijo, dostop in dovoz oseb
pooblaščenih za taka dela (vzdrževalci), ki
jih bo naročila Občina Radenci s tem, da se
vzpostavi stanje kot je bilo pred začetkom
vzdrževalnih del vse na stroške Občine Radenci. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
3. Cena zemljišč kot celote: izhodiščna
cena je 69.856,10 EUR. V izhodiščni ceni
ni zajet davek na dodano vrednost (DDV)
po predpisani stopnji 20% oziroma davek
na promet z nepremičninami, ki ga je kupec
dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno
ceno.
4. Nepremičnine se odprodajo kot celota,
po načelu »videno – kupljeno«.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS ali v drugi državi
članici EU, fizične osebe, ki so državljani
RS oziroma druge države članice EU, in
sicer tako, da do navedenega roka pošljejo
ponudbo, kot je opisano spodaj.
6. Rok in način oddaje ponudbe: pisne
ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9,
9252 Radenci ali oddajo v tajništvu Občine
Radenci. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti
kuverti dostaviti do vključno 15. 11. 2007. Na
zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup nepremičnin«.
7. Ponudba mora biti izdelana tako, da
vsebuje:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za
DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri čemer cena (brez
DDV) ne sme biti nižja od izhodiščne,
– izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji,
– dokazilo o plačani varščini.
8. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno
nakazati na račun Občine Radenci, št.
01300-0100012753, sklic: 00897. Dokazilo
oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo
upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana
v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Radenci. Odpiranje ponudb in po-
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stopek za izbor najugodnejšega ponudnika
bo opravila Komisija za vodenje in nadzor
postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Radenci, ki bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
10. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva
prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani
ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Radenci in velja, da je izbrani ponudnik
odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom ali odstopi od prodaje.
11. Kupnino za nepremičnine, ki so predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa s strani prodajalca. Izbrani ponudnik prevzame
nepremičnine v last in posest z vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo
izvedena po plačilu celotne kupnine.
12. Stroške overitve in sestave prodajne
pogodbe pri notarju, DDV, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe
lastninske pravice v zemljiško knjigo krije
kupec.
13. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki
bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki
bodo prispele po preteku roka za oddajo
ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe
s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka
za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne.
15. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
19. 11. 2007 ob 12. uri na sedežu Občine Radenci, v pisarni župana. Pri odpiranju
ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in
njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
17. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine
Radenci, ali imenovana komisija v soglasju
z županom, lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ne
da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina.
18. Dodatne informacije v zvezi s prodajo
nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci (tel. 02/566-96-10).
Občina Radenci
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Objave gospodarskih družb
Ob-28781/07
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Dolenjska cesta 242
(matična številka 5005574, št. registrskega
vložka 10003000, Okrožno sodišče v Ljubljani) je 15. 10. 2007 predložila Okrožnemu
sodišču v Ljubljani kot registrskemu sodišču
pogodbo o pripojitvi, s katero se bo Semenarni Ljubljana kot prevzemni družbi pripojila Kmetijska družba Rodovita proizvodnja in
trgovina d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana, kot prevzeta družba.
Delničarjem je na sedežu družbe omogočen pregled listin iz drugega odstavka
586. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1): pogodbe o pripojitvi, letnih poročil
pri pripojitvi udeleženih družb za zadnja tri
poslovna leta, zaključnega poročila prevzete družbe, vmesnih bilanc stanja na dan
zaključka zadnjega trimesečja pred sestavo
predloga pogodbe o pripojitvi, poročila poslovodstev o pripojitvi ter poročil nadzornega sveta in upravnega odbora o pregledu
pripojitve.
Delničarji imajo pravico zahtevati brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka, ki
ga bo prevzemna družba izročila najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu zahteve.
Ker gre za poenostavljeno pripojitev
po prvem odstavku 599. člena ZGD-1, bo
skupščina Semenarne Ljubljana d.d., kot
prevzemne družbe, odločala o soglasju za
pripojitev le, če bodo delničarji Semenarne
Ljubljana, d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala te družbe, zahtevali sklic skupščine, ki naj odloči o soglasju
za pripojitev. To pravico lahko delničarji uresničijo v enem mesecu od dneva zasedanja
skupščine Kmetijske družbe Rodovita d.d.,
ki bo sprejela sklep o soglasju za pripojitev.
Semenarna Ljubljana, d.d.
uprava
Ob-28782/07
Kmetijska družba Rodovita proizvodnja
in trgovina d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana (matična številka 5498490, št. registrskega vložka 11271900, Okrožno sodišče
v Ljubljani) je 15. 10. 2007 predložila Okrožnemu sodišču v Ljubljani kot registrskemu
sodišču, pogodbo o pripojitvi, s katero se bo
Kmetijska družba Rodovita Proizvodnja in
trgovina d.d., Dolenjska cesta 242, Ljubljana kot prevzeta družba pripojila Semenarni
Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, kot prevzemni družbi.
Delničarjem je na sedežu družbe omogočen pregled listin iz drugega odstavka
586. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1): pogodbe o pripojitvi, letnih poročil
pri pripojitvi udeleženih družb za zadnja tri
poslovna leta, zaključnega poročila prevzete družbe, vmesnih bilanc stanja na dan
zaključka zadnjega trimesečja pred sestavo
predloga pogodbe o pripojitvi, poročila poslovodstev o pripojitvi ter poročil nadzornega sveta in upravnega odbora o pregledu
pripojitve.
Delničarji imajo pravico zahtevati brezplačen prepis navedenih listih, ki ga bo pre-

vzemna družba izročila najkasneje naslednji
delovni dan po prejemu zahteve.
Ker gre za poenostavljeno pripojitev
po prvem odstavku 599. člena ZGD-1, bo
skupščina Semenarne Ljubljana d.d., kot
prevzemne družbe, odločala o soglasju za
pripojitev le, če bodo delničarji Semenarne Ljubljana, d.d., katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, zahtevali
sklic skupščine, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev. To pravico lahko delničarji uresničijo v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine Kmetijske družbe Rodovita
d.d., ki bo sprejela sklep o soglasju za
pripojitev.
Kmetijska družba Rodovita d.d.
upravni odbor
Ob-28963/07
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
Zakona o gospodarskih družbah v povezavi
z določili 11. člena Zakona o gospodarskih
družbah, v nadaljevanju objavljamo sklepe
edinega družbenika družbe Microtrust, družba za trgovino, poslovne in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana.
Edini družbenik družbe Microtrust,
d.o.o., Ljubljana, vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod reg. št.
13299300, z matično št. 1518704 ter poslovnim naslovom na naslovu Trebinjska ulica 4,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »družba«),
Nastja Sušinski, stanujoč Trebinjska ulica
4, 1000 Ljubljana, EMŠO 2101975501289,
sprejema naslednje sklepe:
1. Edini družbenik družbe na podlagi pregleda poslovanja družbe ter skrbne presoje
gospodarskih in finančnih okoliščin družbe
ugotavlja:
– da poslovni dogodek, zaradi katerega je družbenik v družbo vplačal naknadna
vplačila, ni bil ter v doglednem času ne bo
realiziran;
– da je osnovni vložek edinega družbenika v celoti vplačan;
– da družba na dan sprejema teh sklepov
nima neporavnanih zapadlih obveznosti;
– da iz zadnjega izkaza poslovnega izida
družbe ter bilance stanja družbe izhaja, da
je imela družba izgubo v višini 12.044.000
SIT, kar preračunano po tečaju zamenjave
znaša 50.258,72 EUR;
– da vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva na ohranjanje osnovnega kapitala družbe ter da denarna sredstva naknadna vplačila, ki jih je družbenik
vplačal na podlagi sprejetega sklepa z dne
4. 10. 2007, niso namenjena ter prav tako
niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe.
Na podlagi ugotovitev iz predhodne točke teh sklepov družbenika, družbenik na
podlagi določila drugega odstavka 495. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejema naslednje sklepe:
2. Iz sredstev naknadnega vplačila
družbenika oblikovane kapitalske rezerve, se ohranijo kapitalske rezerve v višini
50.258,72 EUR, ki se uporabijo za potrebe pokrivanja prenesene izgube, kolikor
se ta ne bo mogla pokriti iz drugih virov ter

dodatni znesek kapitalskih rezerv v višini
10% osnovnega kapitala družbe oziroma
876,30 EUR.
3. Iz kapitalskih rezerv, ki so se oblikovale iz naknadnih vplačil družbenika, se
edinemu družbeniku družbe, Nastji Sušinskemu, rojenem dne 21. 1. 1975, EMŠO
2101975501289, s stalnim prebivališčem na
naslovu Trebinjska ulica 4, 1000 Ljubljana,
izplača znesek 9.948.864,98 EUR kot delno
vračilo naknadnih vplačil, ki jih je družbenik družbe vplačal na podlagi sklepa z dne
4. 10. 2007.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Za objavo sklepa družbenik družbe pooblašča in zadolži poslovodstvo družbe.
5. Navedeni znesek vračila naknadnega
vplačila bo vrnjen družbeniku družbe, Nastji Sušinskemu, rojenem dne 21. 1. 1975,
EMŠO 2101975501289, s stalnim prebivališčem na naslovu Trebinjska ulica 4, 1000
Ljubljana, po preteku zakonskega roka treh
mesecev od dneva objave sklepa o vračilu
v Uradnem listu RS.
6. Sprejeti sklepi družbenika se vpišejo v
knjigo sklepov družbe.
Microtrust, družba za trgovino,
poslovne in finančne storitve,
d.o.o., Ljubljana
družbenik
Nastja Sušinski
Ob-29075/07
Na podlagi 629. člena v povezavi s 586.
členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Mihovec d.o.o. kot prenosna
družba obvešča, da je bil dne 26. 10. 2007
Okrožnemu sodišču v Ljubljani, v sodni register, predložen delitveni načrt družbe Mihovec, razvoj investicijskih projektov in podjetniško svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Rimska
22, Ljubljana, mat. št. 5858933.
O soglasju k delitvi bo odločal edini družbenik prenosne družbe, ki ima glasovalno
pravico. Vsak upnik družbe lahko zahteva
prepis delitvenega načrta, ki mu ga mora
prenosna družba dati brezplačno najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu njegove
pisne zahteve.
Mihovec d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-28783/07
Skupščina družbe Mikro + Polo d.o.o., s
sedežem Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, matična številka 5303753, je na skupščini dne 31. 8. 2006, sprejela naslednji
sklep številka 2
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z umikom lastnih poslovnih
deležev
Umakneta se celotna lastna poslovna
deleža družbe Mikro + Polo d.o.o., in sicer:
– prvi lasten poslovni delež v višini
2.093.811,00 SIT in
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– drugi lasten poslovni delež v višini
22.922.568,94 SIT,
oziroma v skupni nominalni vrednosti
25.016.379,94 SIT.
Zaradi umika obeh lastnih poslovnih deležev se osnovni kapital družbe Mikro + Polo
d.o.o., iz dosedanjih 44.946.213,60 SIT, zniža za 25.016.379,94 SIT, na 19.929.833,66
SIT.
Upnike se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Mikro + Polo d.o.o.
direktor
Vojko Podgornik

Sklici skupščin
Ob-28903/07
Preklic
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., Koper – Capodistria, Ferrarska 10, preklicuje sklic 24. redne skupščine
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
sklicane za 19. 11. 2007, ob 10. uri, v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova 60/C, Ljubljana, soba 313, ki je bil dne
19. 10. 2007 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 95/07.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Št. 0007190

Ob-28979/07
Popravek
V sklicu skupščine, objavljene v Uradnem listu RS, št. 93 z dne 12. 10. 2007,
se uvod sklica skupščine delniške družbe
Cestnega podjetja Ptuj pravilno glasi:
Uprava družbe CP Ptuj d.d. vabi delničarje na IX. (deveto) zasedanje skupščine
delniške družbe CP Ptuj, ki bo v petek
16. 11. 2007, ob 9. uri, na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na
Ptuju.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
Ob-28784/07
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB Transport, d.d, Ilirska Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe TIB
Transport, d.d., sklicuje
2. izredno sejo skupščine
delniške družbe TIB Transport, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v četrtek, dne 29. 11. 2007, ob
11. uri v sejni sobi družbe TIB Transport,
d.d., Ilirska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Damijan Štefančič, imenuje se preštevalki volilnih
glasov Vilmo Mikuletič in Danico Gombač,
skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik
iz Ilirske Bistrice.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: ugotovi se, da so člani nadzornega sveta Aleksander Modrijan,
Ivan Klarič (predstavnika delničarjev) in

Jenko Pavel (predstavnik delavcev), podali
odstopno izjavo iz članstva v nadzornem
svetu družbe in jim je na tej podlagi mandat
prenehal z dnem 28. 11. 2007.
3. Spremembe statuta družbe TIB Transport, d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se prvi odstavek statuta (petič: Nadzorni svet, točka 5.1.) in se pravilno
glasi:
Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja tri do pet članov, ki zastopajo interese
delničarjev in zaposlenih, slednjih le, če je
obvezna udeležba zastopnikov interesov
zaposlenih v nadzornem svetu predvidena
z zakonom.
Člane nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, voli skupščina.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev,
imenuje Igorja Bratina in Jožeta Kostanjevec, z mandatom 4 let od 29. 11. 2007 dalje.
4.2. Skupščina se seznani, da se za novega člana nadzornega sveta, predstavnika
delavcev, imenuje Marjan Tomažinčič.
Skupščina sprejme spremembe statuta,
ki postanejo kot priloga sestavni del tega
sklepa.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela
čistopis statuta.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 25. 11. 2007; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu na št.
05/704-01-59.
V prijavi je potrebno obvezno navesti ime
in priimek oziroma firmo delničarja, sedež
oziroma naslov delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi je možno navesti
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi
podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB Transport, d.d.,
v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno
upravni službi in sicer vsak delovni dan med
10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 12. uri, na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
uprava
Danilo Štemberger
Ob-28785/07
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe sklicujem
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13. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija
Kranj, d.d.,
ki bo dne 28. 11. 2007, ob 14. uri, na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 ter s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
kandidati za člane nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse delavnike razen sobot, od 11. do 14. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v enem tednu po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeležba na skupščini je pogojena s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupščina.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.
Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice. Pooblastilo mora biti pisno.
Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava
Ob-28797/07
Uprava družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, sklicuje
sejo skupščine,
ki bo v sredo, 28. novembra 2007, ob 16.
uri, v prostorih podjetja Gopharm d.d. Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
b) Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Martina Klanjšček,
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– preštevalki glasov: Metka Prinčič in
Anita Grobiša,
– notarka: Eva Lučovnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe Gopharm d.d.
Nova Gorica za leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2006 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane ugotovljen dobiček za leto 2006 v znesku
213.291,20 EUR nerazporejen. Upravi in
nadzornemu svetu se podeljuje razrešnico
za delo v poslovnem letu 2006.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička iz leta 1998 in 1999.
Predlog sklepa: ostanek dobička iz leta
1998 v višini 36.949,51 EUR ter del dobička iz leta 1999 v višini 37.031,09 EUR se
uporabi za dividende, kar predstavlja 1,70
EUR bruto na delnico. Dividende se bodo
izplačale do 6. 1. 2008 v nerevaloriziranih
zneskih. Do izplačila dividend so upravičeni
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
družbe Gopharm d.d. Nova Gorica na dan
skupščine.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi poteka mandata za članici
nadzornega sveta izvoli Martino Klanjšček
in Barbaro Vidič Rijavec, in sicer za obdobje
do 26. 11. 2011.
6. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina pooblašča upravo, da ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta v dobrobit družbe pridobiva lastne delnice do višine 10% osnovnega kapitala. Delnice se pridobivajo za namene, določene v 247. členu
ZGD-1. Najnižja prodajna cena se določi v
višini 20 EUR, najvišja pa v višini 45 EUR.
7. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizijska hiša Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.
8. Razno:
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe Gopharm d.d. Nova
Gorica ter najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Pooblastila morajo biti družbi dostavljena
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja morajo
biti shranjena na sedežu družbe.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se na zasedanju izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa poleg tega še s kopijo pooblastila.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 21. 11. 2007 dalje na sedežu
družbe Gopharm d.d. Nova Gorica, vsak
delavnik od 9. do 12. ure. Na zasedanju
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skupščine se odloča o objavljenih predlogih
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda, pri čemer se o vseh točkah glasuje z
dvigom rok. Vsaka delnica šteje en glas.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine na sedež družbe v pisni
obliki podajo razumno utemeljen nasprotni
predlog k posamezni točki dnevnega reda.
Gopharm d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-28857/07
Na podlagi 31. člena Statuta družbe
SPCP, družba za poslovanje z nepremičninami, d.d. uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe SPCP, d.d.,
ki bo dne 28. 11. 2007, ob 10. uri, v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miha Grilec, za preštevalca glasov Tomaž Juvan. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2007 se
za pooblaščenega revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna
cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani v
delniški knjigi.
SPCP d.d.
Tomaž Juvan, direktor
Št. 50/07
Ob-28880/07
Na podlagi določil 6. točke veljavnega
Statuta delniške družbe Integral Lendava
d.d., uprava družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
delniške družbe Integral Lendava d.d.,
Industrijska ul. 1, 9220 Lendava,
ki bo v torek, 27. 11. 2007, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Lendavi,
Industrijska ul. 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– skupščina ugotavlja, da je na skupščini
navzočih _____% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost podana;

– izvoli se predsednica skupščine Ana
Horvat, za preštevalca glasov pa Štefan
Kiraly.
Notarka Marija Zag-Gyöfi bo nadzirala
potek skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju skupščine.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Ugotovi se, da sta člana nadzornega sveta Ivan Klarič in Vinko Gradišar podala odstopno izjavo iz članstva v nadzornem
svetu družbe in jima je na tej podlagi mandat prenehal z dnem 7. 9. 2007.
2.2. Skupščina za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev,
imenuje Iztoka Sotošek in Cveto Žalik, z
mandatom od 27. 11. 2007 dalje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem dostopno na sedežu družbe,
vsak dan med 9. in 14. uro.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti pisno pooblastilo,
morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna
dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja. Člani uprave in nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
Integral Lendava d.d.
uprava
Ob-28881/07
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu finančnih instrumentov in Statuta družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., sklicuje uprava družbe
12. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v torek, 27. 11. 2007, ob
9. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji
skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Umik delnic iz organiziranega trga.
Predlog sklepa:
Vse delnice izdajatelja Geodetski zavod
Slovenije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, oznake GZRG, se na podlagi tega
sklepa umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
Ta sklep o umiku delnic iz organiziranega trga učinkuje z dnem vpisa sklepa v
sodni register.
Izjava družbe:
Družba Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, izjavi,
da vsem delničarjem, ki bodo na skupščini
nasprotovali umiku delnic z organiziranega
trga, ponuja, da bo prevzela vse njihove
delnice za plačilo 22,10 EUR za vsako delnico kot primerne denarne odpravnine.
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3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe;
3.2. Sklep o spremembi statuta prične
veljati z dnem umika delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, predlagane spremembe statuta z
utemeljitvami in zapisnik družbe o ponudbi
denarne odpravnine je delničarjem dostopno na sedežu družbe, vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
Sklic skupščine, predlogi vseh sklepov
z utemeljitvami in predlagane spremembe
statuta z utemeljitvami so objavljeni na spletni strani družbe www.gzs-dd.si.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred
zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora
predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava družbe
Ob-28964/07
Na podlagi 6.3 točke Statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa, sklicujem
13. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo dne 4. 12. 2007, ob 13. uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Darko
Petrič,
– verifikacijska komisija: Anita Mežek,
predsednica, Mateja Legat Mahkovec, članica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
2.a. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
2.b. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2006 znaša
517.690,98 € ostane nerazporejen.
2.c. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 skupščina imenuje družbo
Renoma, družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe
v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz 2. in 3.
odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 29. 11. 2007, osebno ali njihovi
pooblaščenci. Pisno pooblastilo se shrani
pri družbi, kjer je shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Pogoj za udeležbo
na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo
oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 4. 12. 2007 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovne kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-28967/07
Uprava družbe Viški center inženiring,
družba za inženiring in storitve, d.d., Ljubljana, Tržaška cesta 132, sklicuje
skupščino
družbe Viški center inženiring d.d.,
Ljubljana,
ki bo 28. 11. 2007 ob 11. uri, v prostorih
družbe v Ljubljani, Tržaška cesta 134, 1000
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje delovnih teles in razglasitev sklepčnosti skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlog sklepov:
– Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
– Izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta, ki se nanaša ne preveritev
poročila o poslovanju družbe za leto 2006,
predlogom za uporabo bilančnega dobička
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ter podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepov:
– Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom uprave družbe za leto 2006, poročilom nadzornega sveta o delovanju v obdobju od zadnje skupščine s preveritvijo dela
uprave in potrditvijo poslovnega poročila za
leto 2006 s strani nadzornega sveta.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se čista izguba
276.820,15 SIT iz leta 2006 pokrije v breme
bilančnega dobička preteklih let.
– Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega ostane bilančni dobiček
v znesku 10.868.446,26 SIT nerazporejen in
se prenese v naslednje poslovno leto.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepov: skupščina izvoli za naslednjo štiriletno mandatno obdobje, ki se
začne 10. 12. 2007 in traja do 10. 12. 2011,
naslednje člane nadzornega sveta, Tomaž
Gradišek (EMŠO 0410961500315), Darko
Šifrer (EMŠO 1805956500453) in Matic Pušlar (EMŠO 2302978500386).
4. Razno.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci
morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Pravico do udeležbe na
skupščini in uveljavitev glasovalne pravice
imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno
prijavijo svojo udeležbo. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15.30 na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica naprej vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma volilni
predlogi delničarjev morajo biti predloženi
tajništvu družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Viški center inženiring d.d.
uprava družbe
Pušlar Gregor
Ob-28968/07
Na podlagi pooblastila iz sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Ng 71/2007
z dne 15. 10. 2007 in v skladu z določbami
ZGD-1 delničarja družbe Opalit d.d., Ljubljana, Franc Gliha in Mitja Jenko sklicujeta
2. skupščino
delniške družbe Opalit, poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, dne 27. novembra 2007 ob
9. uri, v notarski pisarni notarke Erike Braniselj, Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Jureta Prebila.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Borisa Grobelnika in Jureta Prebila.
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Seji prisostvuje vabljena notarka.
2. Odobritev posameznih sklenjenih poslov.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe Opalit d.d. odobri
oziroma izjavlja, da je bila o nameravani
sklenitvi spodaj navedenih poslov obveščena v prvem tednu meseca aprila 2007
ter izrecno soglaša s tem, da je direktor
družbe Opalit d.d., Darko Petrič, sklenil naslednje posle:
– prodajno pogodbo z dne 18. 5. 2007,
sklenjeno z družbo Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica, za prodajo oziroma nakup obveznic
izdajatelja, družbe Opalit d.d.,
– prodajno pogodbo z dne 18. 5. 2007,
ki je bila sklenjena z družbo Infond Holding d.d. za nakup oziroma prodajo skupaj
116.887 delnic izdajatelja Iskra Mehanizmi,
d.d., Lipnica, in
– pogodbo o prodajni (put) opciji, ki je
bila sklenjena dne 18. 5. 2007 z družbo
Infond Holding d.d., in s katero je bila dogovorjena prodajna opcija za skupaj 65.294
delnic izdajatelja Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica.
3. Sklep skupščine, ki ga bo izvršila
uprava.
Predlog sklepa: skupščina nalaga upravi
družbe, da v skladu z zadnjo alinejo točke
4.4. Statuta družbe umakne tožbo, ki jo je
dne 30. 7. 2007 vložila proti družbi Infond
Holding d.d., Titova cesta 2, 2000 Maribor zaradi vrnitve delnic in zaradi plačila
5.844.350,00 EUR s p.p.
4. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
1. V skladu s 693. do 695. členom ZGD-1
se preračunajo nominalni zneski delnic in
osnovnega kapitala v eure tako, da nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT znaša
4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa znaša
25.020,00 EUR.
2. Uvedejo se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice z nominalnim zneskom 4,17
EUR, tako da delnica z nominalnim zneskom
4,17 EUR postane 1 kosovna delnica.
5. Sprememba firme in sedeža družbe.
Predlog sklepa:
Firma družbe se spremeni, tako da se
odslej glasi: IKAM, poslovne storitve, d.d.
Sedež družbe se spremeni, tako da je
odslej na naslovu:............................
6. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe Statuta.
7. Sprejem čistopisa (prečiščenega besedila) Statuta delniške družbe Opalit d.d.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis Statuta delniške družbe s sprejetimi spremembami pod točko zgoraj.
8. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetimi
spremembami Statuta skupščina delničarjev družbe Opalit d.d. z dnem vpisa Statuta
v sodni register odpokliče člane nadzornega sveta: Janez Žagar, Jože Jaklič, Irena
Petrič.
9. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev ugotovi, da z dnem
vpisa Statuta v sodni register prenehajo vsa
pooblastila direktorja Jureta Prebila.
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Skupščina delničarjev imenuje člane
upravnega odbora, in sicer: Jure Prebil,
Franc Gliha in Mitja Jenko z mandatom
šestih let od dneva zasedanja te skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki se kot
taki izkažejo s predložitvijo delnic.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave na sedežu družbe
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Delničarja družbe Opalit d.d.
Franc Gliha
Mitja Jenko
Ob-28978/07
Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške
družbe Sivent, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Sivent, družba tveganega
kapitala, d.d., Ljubljana,
ki bo 27. 11. 2007, ob 13.30, na sedežu
družbe, Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
predsednico skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli Nina
Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Sivent, družba
tveganega kapitala d.d., Ljubljana se poveča iz 503.087,96 EUR na 2.565.748,60
EUR. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi z izdajo skupno 494.296 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe,
ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako
SING) tvorijo isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno, iz sredstev družbe, v breme
kapitalskih rezerv, po menjalnem razmerju
1:5,1 kar pomeni, da vsak imetnik na presečni dan na vsako eno obstoječo delnico
SING prejme po 4,1 dodatnih delnic in ima
po opravljeni operaciji skupaj 5,1 delnico
SING. Presečni dan je 8. dan po vpisu sklepa skupščine v sodni register. Če ta dan ni
delovni dan, je presečni dan prvi naslednji
delovni dan.
Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni register je kapital družbe povečan, šteje se, da
so vse nove delnice polno vplačane. Povečanje osnovnega kapitala se opravi v breme
kapitalskih rezerv družbe in sorazmernega
dela presežka iz prevrednotenja, tako da
je skupna emisijska vrednost novih delnic
2.062.660,64 EUR.
Celoten osnovni kapital družbe je po
povečanju osnovnega kapitala iz sredstev
družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno
614.856,00 kosovnih, navadnih, imenskih
delnic družbe, pri čemer pripada posamezni
kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak
delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša
zaokroženih 4,17 EUR na delnico.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in
na njej glasovati, mora svojo udeležbo na
skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni
pred skupščino in je bil vpisan v delniško
knjigo pri KDD d.d. Ljubljana na dan 23. 11.
2007. Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro
pred začetkom skupščine. Zaradi potreb
identifikacije upravičencev do udeležbe in
glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak
delavnik od 10. do 13. ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.30 v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Sivent, d.d., Ljubljana
predsednik upravnega odbora
Jure Bizjak

Razširitve dnevnih redov
Ob-28786/07
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in na zahtevo in predlog
SVILA IN d.o.o., Lokarjev drevored 4, 5270
Ajdovščina, direktor družbe Tekstina Tekstilna
industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15,
5270 Ajdovščina, objavljam razširitev dnevnega reda skupščine družbe Tekstina Tekstilna
industrija Ajdovščina d.d., sklicane za torek,
20. 11. 2007, s pričetkom ob 8. uri, na sedežu
družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z
naslednjo dodatno točko dnevnega reda:
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog delničarja SVILA IN d.o.o., Lokarjev drevored 4, 5270 Ajdovščina za sprejem sklepa:
Skupščina za člane nadzornega sveta
– predstavnike delničarjev imenuje:
– Miloš Trobec Pahor, stanujoč Igriška
ulica 4, Ljubljana,
– Tina Zupan, stanujoča Za vasjo 33,
Ljubljana,
– Primož Kunaver MBA, stanujoč Mesesnelova 8, Ljubljana.
Mandat imenovanih članov traja štiri leta,
šteto od dneva sprejetja tega sklepa dalje.
Gradivo
Zahteva in predlog delničarja z utemeljitvijo volilnega predloga sklepa je od dneva
te objave do dneva skupščine dostopna na
sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina, v času od 8. do 12. ure.
Objava na spletni strani
Navedena razširitev dnevnega reda ter
zahteva in predlog delničarja bo od te objave pa vse do skupščine objavljena tudi na
spletni strani www.tekstina.si.
Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina
d.d.
Simeon Špruk
direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 756/07
Ob-29078/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 756/07 z dne 22. 10.
2007, je bilo stanovanje št. 104, v izmeri
39,28 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši na Cesti Borisa Kidriča 35, Jesenice,
stoječi na parc. št. 1987, k.o. Jesenice, last
zastavitelja Eckarda Petra Tomazina, stanujočega Cesta Borisa Kidriča 35, Slovenski Javornik, Jesenice, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13.500,00 EUR s pripadki.
SV 706/2007
Ob-29079/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.
št. SV 706/2007 z dne 15. 10. 2007, je
trisobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 78,97 m2, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe, na naslovu Trg 1. maja 4A v Tolminu, stoječi na parc. št. 1054, k.o. Tolmin, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna
lastnina, zastavljeno v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta na Kleče 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000,00 EUR s pripadki.
SV 1783/2007
Ob-29080/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1783/2007
z dne 19. 10. 2007, so bile nepremičnine, in
sicer:
– stanovanje številka E2, v pritličju,
s shrambo, v skupni izmeri 60,91 m2 stanovanjske površine, številka etaže 2,1,
z identifikacijsko številko dela stavbe
0680/0088/017, v večstanovanjski stavbi v
Mariboru, Ulica heroja Nandeta 58, katastrska občina Tezno, ki se vodi kot glavna
nepremičnina,
– atrij k stanovanju številka E2, v pritličju,
v izmeri 45,50 m2 stanovanjske površine,
številka etaže 2, z identifikacijsko številko
dela stavbe 0680/0088/064, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica heroja Nandeta
58, katastrska občina Tezno,
– parkirno mesto P2 v kleti v izmeri
12,20 m2 nestanovanjske površine, številka etaže 1, z identifikacijsko številko dela
stavbe 0680/0088/031, v večstanovanjski
stavbi v Mariboru, Ulica heroja Nandeta 58,
katastrska občina Tezno,
ki so last zastaviteljice Katje Šajnovič,
EMŠO 0508974505235, stanujoče Bakovci,
Nova ulica 006, do celote, na podlagi prodajne pogodbe za nakup stanovanja številka
E2, stanovanjskega objekta E, v soseski s
komercialnim imenom »Vile ob gozdu«, številka TeII-31/2007 z dne 25. 7. 2007, sklenjene s prodajalci družbo THS d.o.o., Maribor,
družbo Trgograd d.o.o., Maribor in družbo
Pejainženiring d.o.o., Maribor, predmetni
pogodbi pa so priloženi tudi splošni pogoji
prodaje posameznih delov stavbe s komercialnim imenom »Vile ob Gozdu«, z dodatkom k splošnim pogojem in zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 11. 10. 2007, zastavljene v

korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
upnice napram dolžnici Katji Šajnovič, EMŠO
0508974505235, stanujoči Bakovci, Nova ulica 006, v višini 75.000,00 EUR s pripadki, pri
čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
30. 9. 2022.
SV 1081/07
Ob-29081/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1081/07, DK 87/07 z
dne 18. 10. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 16, v izmeri 27,75 m2, v tretjem
nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Miklošičeva 4c, Domžale, ki stoji na
parc. št. 4019/1, k.o. Domžale, skupaj s
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter
funkcionalnim zemljišču večstanovanjske
stavbe, last zastavitelja Stojmenović Siniše
do celote, zastavljeno v korist NLB Banke
Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ
5101727, za zavarovanje terjatve v višini
41.000,00 EUR s pp.
SV 767/07
Ob-29082/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-767/07 z dne 20. 9. 2007,
je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 84,21 m2, v
1. nadstropju stanovanjske stavbe, z ident.
številko 3406, Stantetova ulica 9, Velenje, ki
stoji na parceli št. 2427/5, k.o. Velenje, last
zastavitelja Žnidar Jožeta, roj. 17. 11. 1950,
stan. Stantetova ulica 09, 3320 Velenje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 35.000,00 EUR
s prip.
SV 1435/07
Ob-29083/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1435/07 z dne 18. 10.
2007, je nepremičnina – poslovni prostor št.
1, v pritličju, v izmeri 29,93 m2 in skladiščni
prostor pod lokalom, št. 1, v izmeri 35,21 m2,
v kleti, ki se nahaja v poslovno stanovanjskem objektu, z naslovom Kidričeva cesta
47, Kranj, z ident. št. 358, stoječem na parc.
št. 893/3, k.o. Kranj, last zastavitelja, družbe
Impulz servis d.o.o., Kidričeva cesta 47A,
Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 31. 3. 2003, s prodajalcem, družbo Medisan, d.o.o., Kidričeva 47a, Kranj,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., s sedežem Trg republike
2, Ljubljana, matična številka 5860571, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
60.700,00 EUR, z obrestno mero, ki je enaka seštevku Euribor za trimesečne depozite
v EUR in marže v višini 2,2% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 9. 10. 2014.
SV 2073/07
Ob-29084/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2073/07, DK-190/07 z
dne 18. 10. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske

hiše na naslovu Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 7, v skupni izmeri 81,31 m2, stoječi
na parc. št. 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 199/1, 221, 222, 226, 227, 228, 229,
vse k.o. Štepanja vas, ki je last zastaviteljice Zaletel Petre, rojene 17. 2. 1973, stanujoče Ulica Vide Janežičeve 7, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 3. 2004, sklenjene med njo kot kupcem ter Pristov Bojanom in Pristov Danico, oba stanujoča Ulica Vide Janežičeve
7, Ljubljana, kot prodajalcema, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice - 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 50.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžnikoma Čamernik Jerneju in
Zaletel Petri, oba stanujoča Ulica Vide Janežičeve 7, Ljubljana.
sv 230/2007
Ob-29085/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Persea
Cetin iz Mozirja, opr. št. SV – 230/2007 z
dne 19. 10. 2007, je bilo stanovanje številka 6, v 4. etaži, na naslovu Vojkova cesta
4, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v
stavbi z identifikacijsko številko 2351 – 800,
k.o. Velenje, stoječi na parc. št. 1938/1, k.o.
Velenje, s solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu, Vojkova cesta
4, v Velenju, ki je v solasti kreditojemalca
- zastavitelja Prostor Franca, zastavitetljice
- soplačnice Prostor Jerneje in zastaviteljice - solidarne porokinje Prostor Majde, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
181/2007-KP z dne 17. 9. 2007, sklenjene
med PV Invest, Naložbe, urejanje okolja,
geodetske storitve d.o.o. – kot prodajalcem
in Prostor Francem, Prostor Majdo ter Prostor Jernejo – kot kupci, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 67.350,00 EUR,
s končnim rokom vračila 31. 10. 2017 in s
pp, v korist zastavne upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024.
SV 1508/2007
Ob-29086/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 1508/2007
z dne 19. 10. 2007, je stanovanje št. 4 v
pritličju, v skupni izmeri 31,52 m², v večstanovanjski hiši v Mariboru, Valvasorjeva 70,
ki stoji na parc. št. 1366/1, k.o. Studenci,
last Zupančič Vesne, stan. Straža, Ob Krki
8, na temelju prodajne pogodbe z dne 20. 9.
2007, v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 49.460,00 CHF s pp.
SV 761/07
Ob-29251/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 761/07 z dne 24. 10.
2007, je bilo stanovanje št. 26, ki se nahaja
v 4. nadstropju, večstanovanjske stavbe na
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Jesenicah, Cesta maršala Tita 45, stoječe
na parc. št. 461/2, parc. št. 462/7, parc. št.
465/1 in parc. št. 465/2, vse k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 73,73 m2, last zastavitelja Andrije Mijatovića, na podlagi pogodbe št. ISP
992/93-O o prodaji stanovanja z dne 13. 10.
1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
- Banke Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob
v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1462/07
Ob-29252/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1462/07 z dne 24. 10.
2007, je stanovanje številka 3, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Britof
52, Kranj, ki stoji na parc. št. 20, k.o. Britof, v skupni izmeri 76,70 m2, last dolžnikov
– zastaviteljev Bora Podraščanina ter Doste
Podraščanin, oba stan. Britof 52, Kranj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 15. 3. 2001, s prodajalko Bredo Vidic,
Britof 52, Kranj, zastavljeno v korist upnice
Delavske Hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, Ljubljana, matična številka 5448557,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 43.950,00 EUR, z obrestno mero, ki je
sestavljena iz 6 mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 2,55% letno, z odplačilom v 300 mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade v plačilo dne 31. 10. 2032.
SV 1524/2007
Ob-29253/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1524/2007 z dne 23. 10.
2007, je stanovanje št. 12/P v skupni izmeri
91,63 m2, v objektu Mladinska 5 – parc. št.
493/2, k.o. Šentilj v Slovenskih Goricah, last
Zahović Metke, stanujoče Šentilj, Maistrova
1, na temelju prodajne pogodbe, opr. št.
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SV 204/2007 z dne 12. 9. 2007, zastavljeno
v korist SKB banke d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 40.000,00 EUR
s pp.
SV 859/07
Ob-29260/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 859/07 z dne 23. 10.
2007, je bilo stanovanje št. 22, v III. nadstropju, s pripadajočo kletjo v kletni etaži, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Alpska cesta 5, 4260 Bled, z identifikacijsko
številko 00478, ki stoji na parc. št. 309/20,
pripisani pri vl. št. 1891, k.o. Želeče, ki je
v lasti Potočnik Andreje, roj. 28. 1. 1971,
stanujoče Alpska c. 5, p. Bled, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 51.000,00 CHF s pp. z zapadlostjo
30. 9. 2037.
SV 697/2007
Ob-29261/07
Na podlagi predmetnega neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz Slovenskih Konjic, opr. št.
SV 697/2007 z dne 24. 10. 2007, je bila
nepremičnina, stanovanje z oznako M-1, št.
17, v mansardi večstanovanjske stavbe ob
Slomškovi ulici, v Slovenskih Konjicah, v
skupni izmeri 144,31 m2, stoječi na parc. št.
238/14, k.o. Slovenske Konjice, katerega je
lastnik Bukovec Jure, na podlagi prodajne
pogodbe številka M-1/2007-18 z dne 29. 8.
2007, overjene pod opr. št. OV 1241/2007 z
dne 20. 9. 2007, pri notarju Marguč Urošu,
v Slovenskih Konjicah in aneksa k prodajni
pogodbi št. M-1/2007-18 z dne 29. 8. 2007,
datiranega z dne 10. 10. 2007, overjenega

pod opr. št. OV 1376/2007 z dne 10. 10.
2007, pri notarju Marguč Urošu, v Slovenskih Konjicah, zastavljena v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št.
5860571, za zavarovanje denarnih terjatev v
znesku 76.240,00 CHF in 127.000,00 CHF,
z vsemi obrestmi in pripadki.
SV 768/07
Ob-29437/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 768/07 z dne 24. 10.
2007, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
1. maja 48, stoječe na parc. št. 2335 k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 44,96 m2, last zastaviteljice Nasihe Bešić, Cesta 1. maja 48,
Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe dne
21. 4. 1993, sklenjene s prodajalcem Kovinar Jesenice, d.o.o., zastavljeno v korist
upnice Posojilnice - Bank Zila, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija,
EMŠ 1900498, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 777/07
Ob-29438/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 777/07 z dne 24. 10. 2007,
je bilo stanovanje št. 21, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 74, stoječe na parc. št. 489/3
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 51,75 m2, last
zastavitelja Admirja Bešića, Cesta maršala
Tita 10, Jesenice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe dne 18. 9. 2007, sklenjene s prodajalko Danico Čufer, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice - Bank Zila, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija,
EMŠ 1900498, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 50/2007
Os-28787/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 50/2007 sklep z dne 18. 10.
2007:
I. To sodišče je dne 13. 8. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Tesarstvo, lesarstvo, trgovina in storitve
Martin Čepin s.p., Ješovec pri Kozjem
36, Kozje in je dne 18. 10. 2007 ob 10. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Tesarstvo, lesarstvo, trgovina in storitve Martin
Čepin s.p., Ješovec pri Kozjem 36, Kozje
(matična številka: 5429896, ID št. za DDV:
43862403).
Odslej se firma glasi: Tesarstvo, lesarstvo, trgovina in storitve Martin Čepin s.p.,
Ješovec pri Kozjem 36, Kozje (matična številka: 5429896, ID št. za DDV: 43862403)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
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 1110-50-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. januarja 2008 ob 13.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 18. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2007

St 67/2007
Os-28788/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 67/2007 sklep z
dne 18. 10. 2007:
To sodišče je dne 8. 10. 2007 ob 15.50,
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Arka, import export d.o.o., Hmeljarska
ulica 1, Žalec in njegovimi upniki, z dne
8. 10. 2007 in je dne 18. 10. 2007 ob 9.
uri začelo postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Arka, import export d.o.o.,
Hmeljarska ulica 1, Žalec (matična številka:
5298105, ID št. za DDV: SI22520414) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 10. 2007).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti EUR 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
sodišča 0110 0845 0084 902, referenca:
00 1110-67-2007.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje: Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska
11, Celje, št. del. dovoljenja L4/2004.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
2. S.M.A. d.o.o., Šmarjeta pri Celju 13,
Škofja vas,
3. Fajdiga Jože s.p., Avtoprevozništvo
in gradbena mehanizacija, Drešinja vas 48,
Petrovče,
4. Ledas d.o.o., Trnoveljska c. 12, Celje,
5. predstavnik delavcev – Damijana Ferme, Škapinova 9, Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-

stopka v višini 20.000,00 € na TRR tukajšnjega sodišča, št. 0110 0696 0421 564,
referenca: 00 1110-67-2007, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2007
St 9/2006
Os-28789/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2006-46 z dne 12. 10. 2007, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Magum,
Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
Škofja Loka – v stečaju, Kidričeva cesta
72/a, Škofja Loka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2007
St 69/2006
Os-28790/07
To sodišče je s sklepom St 69/2006 dne
16. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Dva asa Pekarna in slaščičarna d.o.o., Obrtna cona Ugar 13, Ribnica – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2007
PPN 31/2007
Os-28791/07
To sodišče je s sklepom z dne 24. 9.
2007 pod opr. št. PPN 31/2007 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Gratšped d.o.o., Stara cesta 20, Rakek in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal njihove terjatve v višini 20%
ugotovljenih terjatev na dan 27. 2. 2007 v
nominalni višini v roku 1 leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave s tem,
da se največji upnik Avtoprevozništvo Matevž Raušelj s.p. poplača potem, ko bodo
poplačani ostali upniki v skladu s to prisilno
poravnavo.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 28. 2. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
24. 9. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 11. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2007
St 140/2007
Os-28792/07
To sodišče je s sklepom St 140/2007
dne 16. 10. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom S-TRADE, d.o.o., Stegne
21d, Ljubljana, matična številka: 5308216,
št. reg. vložka 10325100, davčna številka:
69711208.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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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 11. 1. 2008, ob 10.15, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2007
St 94/2007
Os-28793/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 94/2007 z dne 11. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad podjetjem Korektor, družba za izobraževanje, trgovino in svetovanje d.o.o., Maribor, Stantetova ulica 24.
Odslej se dolžnikova firma glasi Korektor, družba za izobraževanje, trgovino
in svetovanje d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Stantetova ulica 24, njegova matična številka je 2246872, šifra njegove dejavnosti
pa M/80.422.
Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, univ. dipl. ekonomistka, zaposlena pri Finea Storitve d.o.o., Podružnica Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10,
Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ 2000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 1.
2008 ob 9. uri v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2007
St 60/2007
Os-28794/07
To sodišče je v stečajni zadevi samostojne podjetnice Vlaste Beliš s firmo Beliš
Vlasta Bar Vlasta s.p., Maribor, Kardeljeva cesta 51, s sklepom opr. št. St 60/2007
z dne 15. 10. 2007, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99, 52/07, ZPP), ki se po 15. členu
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99,
ZPPSL) smiselno uporablja tudi v stečajnih
postopkih, zaradi neznanega prebivališča
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in neznanega sedeža dejavnosti postavilo
dolžnici – samostojni podjetnici Vlasti Beliš,
začasnega zastopnika.
V zadevi se obravnava predlog upnice
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, za začetek stečajnega postopka proti dolžnici
– samostojni podjetnici Vlasti Beliš.
Začasni zastopnik je Darko Vran, odvetnik iz Maribora, Ulica talcev 3, Maribor.
Zastopnik bo zastopal dolžnico vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2007
St 69/2004
Os-28795/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Montaža vodovoda in centralne kurjave Ciril Jerebic s.p., Panonska ulica
6, Odranci – v stečaju (matična številka
5561171, davčna številka 98309641), se v
skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 10. 2007
St 49/2007
Os-28796/07
1. Z dnem 10. 10. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Drago Salaj s.p.
Astra, Lutverci 36, 9253 Apače, davčna
št. 16942345.
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 tej objavi 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. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 0110-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100497.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 1. 2008 ob 14.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 10. 2007 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 10. 2007
St 14/2007
Os-28798/07
To sodišče je na seji senata dne 15. 10.
2007 pod opr. št. St 14/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Parketarstvo Pureber Jože, s.p., Prečna
26, 8000 Novo mesto, matična številka
5982424, šifra dejavnosti 45.430, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Parketarstvo Pureber Jože, s.p., Prečna 26,

8000 Novo mesto, izbriše iz Poslovnega
registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 10. 2007
Ppn 83/2007
Os-28867/07
To sodišče je s sklepom z dne 29. 6.
2007 pod opr. št. Ppn 83/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom BAY
2, Tehnika in hidravljika, d.o.o., Gimnazijska cesta 19, Trbovlje.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(29. 6. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– IBT d.o.o., Gimnazijska 16, Trbovlje,
– IBT Projektiranje in inženiring d.d., Gimnazijska 16, Trbovlje,
– OMW Istrabenz d.o.o., Koper, Ferrarska 7,
– Vitasan d.o.o., Izlake, Podlipovica 43
in
– Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana,
Miklošičeva c. 19.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 29. 6. 2007.
Narok za prisilno poravnavo bo dne
21. 1. 2008 ob 13.45, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. IV/I.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 10, med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2007
St 168/2006
Os-28868/07
To sodišče je s sklepom St 168/2006
dne 16. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kotlušek Igor s.p. Ljubljana, Pokopališka 13 – v stečaju.
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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 16. 10. 2007
St 150/2007
Os-28869/07
To sodišče je s sklepom St 150/2007
dne 17. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Creativ S, marketing
in svetovanje d.o.o., Cesta v Kleče 12,
Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 21. 1. 2008 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2007
St 84/2004
Os-28870/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika TGM in prevozi, Vohar Janez s.p.,
Ulica ob Ložiču 14, Krog – v stečaju
(matična številka 5327066, davčna številka
46513566), se v skladu s prvim odstavkom
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 10. 2007
St 37/2006
Os-28871/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika JLT – MG, montaža in gradbeništvo d.o.o., Lendava, Glavna ulica 59 – v
stečaju (davčna številka 40066517, matična številka 1893556) se v skladu z drugim odstavkom 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 10. 2007
St 71/2005
Os-28872/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad dolžnikom SV AGRO, Trgovina in posredništvo
d.o.o., Cesta v Rošpoh 28, Kamnica – v
stečaju, ki bo dne 3. 12. 2007 ob 10.30 v
sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni

pisarni tukajšnjega sodišča št. 226/II v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2007
St 40/2007
Os-28873/07
S sklepom tega sodišča, opr. št. St
40/2007 z dne 27. 9. 2007 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom INTEGRA, podjetje za avtomobilsko dejavnost, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.,
Maribor, Ptujska cesta 176.
Terjatve upnikov so razvrščene v 6. razredov, in sicer
1. razred A - terjatve vseh upnikov, na
katere prisilna poravnava učinkuje, ki se poplačajo v višini 30% ugotovljenih terjatev,
in sicer
– 10% ugotovljenih terjatev v roku 3 mesecev od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave,
– 20% ugotovljenih terjatev, z obrestmi
v višini 2% letno, ki tečejo od 7. 5. 2007
do plačila, v roku 1 leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave,
2. razred B - terjatve iz naslova plač zaposlenih delavcev za april 2007, za katere
se položaj tudi po potrditvi načrta finančne
reorganizacije ne spremeni,
3. razred C - terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov, za katere se položaj tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni,
4. razred D - terjatve upnikov iz sklenjenih komisijskih poslov prodaje rabljenih
vozil, ki bodo v skladu z 41. členom ZPPSL
poplačane v celoti, in se zanje položaj tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni,
5. razred E - terjatve upnikov, ki so pristali, da bodo svoje terjatve, če bo prisilna
poravnava potrjena, zamenjali za poslovne
deleže in z njimi povečali osnovni kapital
dolžnika,
6. razred F - terjatev, ki je nastala na
podlagi pravnih poslov po začetku postopka prisilne poravnave, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval z
dejavnostjo in jo bo upnik zamenjal za delež
v družbi (VI. odstavek 43. člena ZPPSL).
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 11. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2007
St 12/2007
Os-28874/07
To sodišče je dne 17. 10. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 12/2007, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika ERCI, Računalniški center, d.o.o., Vojkova 4, Idrija,
davčna številka 28608321, matična številka
5063710, vložna številka 10053000, šifra
dejavnosti 72220.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno
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plačati na TRR 01100-8450083641, sklic na
številko: 11-42218-710006-00001207. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 30. 1.
2008 ob 9. uri v sobi 108/I.
Začetek stečajnega postopka se vpiše
v sodni register tukajšnjega sodišča pri vl.
št. 10117500.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 17. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 10. 2007
St 77/2003
Os-28965/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 77/2003 sklep z dne 17. 10.
2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
»N in A« Posredništvo in trgovina Jeram Andrej s.p., Podjavorškova 2, Celje
(matična številka: 5470983, ID št. za DDV:
SI33094799), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: »N in A« Posredništvo in trgovina Jeram Andrej s.p.,
Podjavorškova 2, Celje (matična številka:
5470983, ID št. za DDV: SI33094799), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2007
St 118/2006
Os-28971/07
To sodišče v stečajni zadevi zoper dolžnika ECM Ekonomski center Maribor, arhiviranje-mikrofilm, svetovanje, storitve
in trgovina d.o.o., Razlagova ulica 22,
Maribor – v stečaju, ki se vodi pod opr. št.
St 118/2006, razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev, ki bo dne 3. 12. 2007 ob
11. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2007

Izvršbe
In 137/2005
Os-24694/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Andreji Kraut Verbič, v izvršilni
zadevi upnika ml. Žiga Šafarja, ki ga zastopa zakonita zastopnica Suzana Kovačič
- Weingerl, oba Šmarje 147, Šmarje, njo pa
odv. Renato Dukič iz Kopra, zoper dolžnika
Stjepana Šafarja, Ob spomeniku 14, Bertoki, Koper, zaradi izterjave 10.915,02 EUR s
pp (prej 2,615.676,30 SIT), dne 23. 8. 2007
sklenilo:
izvršilni postopek se v delu, kolikor se
nanaša na odločitev o izvršilnem predlogu
upnika glede sredstva izvršbe s prodajo nepremičnine, parc. št. 52. S, vl. št. 611, k.o.
Gažon, prekine do pravnomočnosti sklepa
o vpisu dolžnikove lastninske pravice na
nepremičnini, ki je predmet izvršbe po navedenem predlogu.
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Dolžniku Šafar Stjepanu se postavi začasnega zastopnika, odvetnika Roka Muniha
iz Kopra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2007
In 2006/00260
Os-24695/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 3. 2006, opr. št. In 2006/00260, je
bil dne 28. 8. 2006 opravljen v korist upnika
etažni lastniki, Gašperšičeva ul. 8, Ljubljana,
rubež stanovanja, ki ni vpisan v zemljiško
knjigo, to je stanovanje št. 57, na naslovu
Gašperšičeva 8, Ljubljana, last dolžnika Radoša Veseljka, Gašperšičeva 8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2007
In 171/2006
Os-27216/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 171/2006, z dne
6. 6. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Leopold Godič iz Ptuja, zoper dolžnico Rakuša
Vesno, Cvetkovci 47, Podgorci, zaradi izterjave 297,73 EUR s pp, po izvršitelju Bojanu
Erlaču zarubljena nepremičnina, stanovanje, Zelenikova 1, Ptuj, v prvem nadstropju
večstanovanjske hiše, parc. št. 1230, vl. št.
729, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 10. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2615/2007
Os-24884/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
30. 8. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Janeza Damjana, Celovška 95/a,
Ljubljana, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - darilne pogodbe
z dne 26. 7. 2004, sklenjene med Maksom
Damjanom, Vrbanska cesta 107, Kamnica,
kot darovalcem in Janezom Damjanom, Celovška 95a, Ljubljana, kot obdarjencem, za
1/4 nepremičnine parc. št. 290/4, v vl. št.
588, k.o. Bukovžlak. Listina je bila izgubljena pri vložitvi predloga dne 3. 9. 2004 na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 290/4, k.o. Bukovžlak, se
zahteva v korist Janeza Damjana do 1/4
nepremičnine.
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 4. 9. 2007
Dn 5254/2006
Os-20103/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Sabine Pančur, Železniška
cesta 3, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižne listine, in sicer
prodajne pogodbe z dne 2. 12. 1998, ki so
jo sklenile Frančiška Nemec, takrat stanujoča Mengeš, Kersnikova 9, kot prodajalka in
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Sabina Pančur, takrat stanujoča Domžale,
Osojna 11 ter Ida Kopač, takrat stanujoča
Domžale, Železniška 3 kot kupovalki.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 7/III. nadstropje
v izmeri 64,20 m2, v stanovanjskem bloku v
Domžalah, na naslovu Železniška 3. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
predlagateljice in Kopač Ide, Železniška 3,
Domžale, po nedoločenih deležih, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 2572/2007
Os-20418/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Stanislava in Stanislave Fujan, oba Polje pri Vodicah 3, Vodice, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin – pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 19. 4. 1971 in
aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27. 9. 1971, sklenjene med
GIP Beton Zagorje ob Savi, kot prodajalcem
in Stanetom Orkičem, kot kupcem ter kupne
pogodbe z dne 14. 9. 1983, sklenjene med
Stanislavom Orkičem, kot prodajalcem in
Stanislavom in Stanislavo Fujan, kot kupcema. Predmet pogodbe, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v
stolpiču I v Domžalah, ki je sedaj označeno
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, kot nepremičnina 7.E v vl. št. 5657/8,
k.o. Domžale ter garaža št. 14, ki se nahaja v stanovanjskem bloku S I v Domžalah
in je sedaj označena v zemljiški knjigi kot
nepremičnina 28.E, v vl. št. 5657/29, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljev postopka, za vsakega
do 1/2, na podlagi kupne pogodbe z dne
14. 9. 1983, katera vzpostavitev se med
drugimi tudi zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 7. 2007
Dn 5124/2006
Os-25176/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Jarnforsen International d.o.o.,
Trzin, Motnica 11, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe št. P-31/96 z dne 14. 10.
1996, sklenjene med GIP Vegrad Velenje
p.o., Prešernova 9/a, kot prodajalcem in
predlagateljem kot kupcem.
Predmet pogodbe, katerega izvirnik se
je izgubil, je bil poslovni prostor v skupni
velikosti 68,15 m2, v pritličju in etaži z oznako 7b, sedaj je ta nepremičnina vpisana
v zemljiški knjigi kot nepremičnina št. 8.E,
v vl. št. 1742/8, k.o. Trzin in nepremičnina z identifikacijsko številko 28.E, v vl. št.
1742/28, k.o. Trzin.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja do celote, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva ter
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 4. 9. 2007,
izstavljenega s strani zemljiškoknjižnega lastnika Vegrad d.d., gradbeno industrijsko
podjetje.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 7. 9. 2007
Dn 3423/2006
Os-25979/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Kompare Janeza, Ljubljanska
65, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
1995, sklenjene med Horjak Jožkom, stan.
Dunajska 94, Ljubljana, kot prodajalcem in
Liljano Suša, Ljubljanska 65, Domžale, kot
kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je stanovanje v izmeri 60,61 m2 ter
pomožni prostor v izmeri 7,61 m2, vpisan v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, kot nepremičnina 7.E, v vl. št. 5067/7,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagatelja postopka,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Liljano Suša, Ljubljanska
65, Domžale, kot prodajalko in predlagateljem, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 9. 2007
Dn 10010/2002
Os-12784/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Fidermuc Nade, Trnovski pristan 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 04406/051, stanovanje št. 28 v V. nad.
stan. stavbe v Ljubljani, Trnovski pristan 6
in ident. št. 04406/052 shramba v pritličju
stan. stavbe v Ljubljani, Trnovski pristan 6,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 14. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 10010/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin, soinvestitorske pogodbe št.
VS-1 173/85 z dne 12. 12. 1985, sklenjene
med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring, kot prodajalcem in Bukorovič
Nado, kot kupovalko za nepremičnino, dvoinpolsobno stanovanje št. 28, v V. nad. stan.
stavbe v Ljubljani, Trnovski pristan 6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
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Dn 13862/2002
Os-12785/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Nose Jožeta, Jakčeva
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, stanovanju št. 149, v XIII.
nadstropju v izmeri 41,64 m2, v stan. stavbi v Ljubljani, Jakčeva 5, vpisani v podvl.
št. 1214/149, k.o. Štepanja vas, dne 12. 3.
2007, pod opr. št. Dn 13862/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe sklenjene
z dne 22. 6. 1984, sklenjene med Kokalj
Beto, roj. Merhar, Vlahovičeva 5, Ljubljana,
kot prodajalko in Trampuž Bojano, Rožna
dolina, cesta IV št. 30, Ljubljana, kot kupovalko, za nepremičnino, stanovanje št. 149,
v XIII. nadstropju, v izmeri 41,64 m2, v stan.
stavbi v Ljubljani, Jakčeva 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
Dn 13891/2002
Os-12786/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Božič Lojzke, Kvedrova 30–32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 104.E,
stanovanje št. 4, v II. nad. s shrambo, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, vpisani v podvl.
št. 344/19, k.o. Nove Jarše, dne 12. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 13891/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 72-6S z dne 14. 1. 1972, sklenjene med GIP
Gradis, kot prodajalcem in Božič Poldom in
Lojzko, kot kupcema, za nepremičnino, stanovanje št. 4 v II. nad., s shrambo, Kvedrova
cesta 32, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
Dn 13408/2002
Os-12787/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Omerovič Enverja,
Clevelandska 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
15.E, stanovanje št. 8, v II. nad., Clevelandska ulica 21, 1000 Ljubljana in ident. št.
16.E, shramba št. 8 v kleti, Clevelandska
ulica 21, 1000 Ljubljana, oboje vpisano v vl.
št. 371/8, k.o. Nove Jarše, dne 9. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 13408/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. MS 12/2 1/81 z
dne 10. 6. 1981, ki sta jo sklenili GIP Gradis,
TOZD GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, kot
prodajalcem in DO Delta, Parmova 41, Lju-

bljana, kot kupcem, za nepremičnino, stanovanje št. 8, v II. nad. v objektu 6, ki stoji na
parc. št. 1531, 398/1, 1526/1, 1527/1, 1528
in 1530, k.o. Šmartno ob Savi,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3.
1983, ki sta jo sklenili Iskra Delta, Parmova
41, Ljubljana, kot prodajalec in Kovačič Andrej, Clevelandska 21, kot kupec, za nepremičnino, stanovanje št. 8, v II. nad., v objektu 6, Clevelandska 21, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 1531, 398/1, 1526/1, 1527/1, 1528
in 1530, k.o. Šmartno ob Savi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
Dn 13870/2002
Os-12788/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jurišić Branke, Pavšičeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
01184/066, stanovanje št. 38, v VI. nad.
v izmeri 63,25 m2 in ident. št. 01181/067,
shramba v kleti v izmeri 1,55 m2, v stan.
stavbi v Ljubljani, Pavšičeva 6, vpisani v
podvl. št. 791/33, k.o. Zgornja Šiška, dne
12. 3. 2007, pod opr. št. Dn 13870/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in menjalne
pogodbe z dne 6. 12. 1984, sklenjene med
Klepec Sonjo in Dušanom, kot prodajalcema ter Kosednar Vilibaldom in Emilijo, kot
kupcema, za nepremičnino, stanovanje v
Ljubljani, Pavšičeva ul. 6, ki leži v VI. nad. v
izmeri 61,40 m2, vpisani v podvl. št. 791/33,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
Dn 13919/2002
Os-12789/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Čirkin Vahide in Šeherezada, Polje c. VI/28, Ljubljana, zardi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 2630/031, dvosobno stanovanje št.
16, v III. nadstropju v izmeri 59,10 m2, in
ident. št. 2630/032, shramba v kleti v izmeri 3,80 m2, Polje c. VI/28, 1000 Ljubljana,
k.o. Slape, dne 12. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 13919/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe   z dne 9. 4. 1985,
sklenjene med Malnar Slavico in Ivanom, kot
prodajalcema ter Sotlar Heleno in Gregorjem, kot kupcema, za nepremičnino, dvosobno stanovanje št. 16/III v izmeri 59,10 m2, ki
se nahaja v stanovanjskem bloku A-5, stanovanjske soseske MS-6 Slape-Polje, ki stoji na
parc. št. 585, 586 in 590, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2007
Dn 13902/2002
Os-12799/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Šistek Feha in Naile,
Polje c. VI/28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
2630/009, stanovanje št. 5, v 1. nad., Polje
c. VI/28, Ljubljana in ident. št. 2630/010,
shramba v kleti, Polje c. VI/28, Ljubljana,
k.o. Slape, dne 14. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 13902/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 261 z dne
1. 6. 1992, sklenjene med PTT Podjetje
Ljubljana p.o., kot prodajalcem in Markovič
Vukašinom, kot kupcem, za nepremičnino,
dvosobno stanovanje št. 5, v Ljubljani, Polje
c. VI/28,
– menjalne pogodbe z dne 22. 2. 1993,
sklenjene med Štergelj Sonjo, kot prvopogodbeno stranko in Markovič Vukašinom,
kot drugopogodbeno stranko, za nepremično, dvosobno stanovanje št. 5, v Ljubljani,
Polje c. VI/28.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 12086/2002
Os-12805/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pipa Stanka, Petrovčičeva ulica 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični z ident. št.
22.E, stanovanje št. 22, v 2. nad. Petrovičeva 23, 1000 Ljubljana, v vl. št. 335/22,
k.o. Nove Jarše, dne 9. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 12086/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 73-115-S, ki sta jo
sklenili GIP Gradis, Ljubljana, kot prodajalec
in Pipa Stanko ter Milena, kot kupca, za nepremičnino, dvosobno stanovanje št. 22, v
II. nadstropju, v stanovanjskem bloku S-6, v
stanovanjski soseski Nove Jarše, ki stoji na
parc. št. 1797/9 in 1799, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 10819/2002
Os-12806/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Slabe Romane, Bri-
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lejeva 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 45.E,
trisobno št. 707 v VII. nadstropju, s shrambo, Brilejeva ulica 14-16, 1000 Ljubljana,
vpisano v vl. št. 2895/95, k.o. Dravlje, dne
9. 3. 2007, pod opr. št. Dn 10819/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 16. 6. 1987,
ki sta jo sklenili Bačič Nedžad in Irena, kot
prodajalca ter Varljen Klaudio, kot kupec, za
nepremičnino, trisobno stanovanje št. 7/07,
v VII. nadstropju stan. objekta na naslovu
Brilejeva 14, Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 26. 12. 1990,
ki sta jo sklenili Varljen Klaudio, kot prvopogodbena stranka in Pirš Albin ter Sandi, kot
drugopogodbeni stranki, za nepremičnino,
trisobno stanovanje št. 7/07, v VII. nadstropju stan. objekta na naslovu Brilejeva 14,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 10630/2002
Os-12808/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cizelj
Boštjana, Kunaverjeva 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
idet. št. 157.E, trisobno stanovanje št. 909,
v 9. nadstropju, Kunaverjeva 8, 1000 Ljubljana, v vl. št. 2945/140, k.o. Dravlje, dne
14. 3. 2007, pod opr. št. Dn 10630/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, kupne pogodbe št.
78-6136 z dne 28. 3. 1978, sklenjene med
Giposs SOZD, Združeno gradbeno podjetje, Ljubljana, n.sol.o. kot prodajalcem in
Cizelj Danilom ter Zlato, kot kupcema, za
nepremičnino, trisobno stanovanje št. 909,
v 9. nadstropju, v smeri SJ, v II. stop. stan.
objekta.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 26061/2005
Os-12812/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kaluža Stanislava, Franca Smrduja 21, Postojna, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 13.E, stanovanje št.
7, v 1. nadstropju, Celovška 145a, 1000 Ljubljana in ident. št. 14.E, pom. prost. št. 7 v
kleti, Celovška 145a, 1000 Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 2180/7, k.o. Zgornja Šiška, dne
14. 3. 2007, pod opr. št. Dn 26061/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe   št. 05/2-K
41/73 z dne 29. 10. 1968, sklenjene med
Stanovanjskim skladom občine Ljubljana
Center v redni likvidaciji, kot prodajalcem
in Pielick Medi - Marijo ter Pielick Jernejem,
kot kupcema, za nepremičnino, stanovanje
št. 7, v 1. nad., Celovška 145a, 1000 Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1973, sklenjene med Pielick Medi - Marijo
ter Pielick Jernejem, kot prodajalcema in
Žabkar, roj. Marvin Stanislavo, kot kupovalko, za nepremičnino, stanovanje št. 7, v 1.
nad., Celovška 145a, 1000 Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 10887/2005
Os-15583/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Krašovec Darka, Zaloška cesta 83, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1089-165, garaža št. 165 v 2. etaži A, ob
Kajuhovi ulici v Ljubljani, vpisani v podvl.
št. 1639/99, k.o. Moste, dne 18. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 10887/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
3. 1. 1968, ki sta jo sklenila Stanovanjsko
podjetje Bežigrad-Moste, Ljubljana, Črtomirova 10, kot prodajalec in Krašovec Franc,
Kajuhova 46, Ljubljana, kot kupec, za nepremičnino, garažni boks št. 165, v garažnem boksu A, v Toplarniški ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2007
Dn 266/2005
Os-16409/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vesel Josipa, Pot na
Fužine 49, Ljubljana, ki ga zastopa Otium
d.o.o., zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 59.E, stan. raba št. 7,
Pot na Fužine 49, 1000 Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 1616/59, k.o. Moste, dne 13. 4.
2007, pod opr. št. Dn 266/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 185/80
z dne 14. 8. 1990, sklenjene med Staninvestom Ljubljana, TOZD inženiring Ljubljana,
kot prodajalcem in Grgurevič Miodragom,
roj. 1948 in Mohar Grgurevič Lidijo, roj.
1951, oba Bratov Učakar 52, Ljubljana, kot
kupcema, za stanovanje št. 7, v II. nadstropju, v izmeri 82,18 m2, v B objektu, številka objekta 23, na parc. št. 1189/2, 1188/2,
1187/2, 1186/2, 1185/2, 1184/3, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2007
Dn 19745/02
Os-16426/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Fabiani Igorja, Tomažičeva 38, Ljubljana, ki ga zastopa JUSKO, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na stanovanju št.
1, v pritličju, v izmeri 45,59 m2, na naslovu
Tomažičeva 38, Ljubljana, z ident. št. 1.E,
vpisani v vl. št. 3925/1, k.o. Vič, pod opr.
št. Dn 19745/2002 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene dne 27. 12. 1969,
št. 258/68, sklenjene med GP Tehnogradom
Ljubljana in Fabiani Gregorjem, Miklošičeva
34, Ljubljana, za stanovanje št. 1, v pritličju,
v izmeri 54,59 m2, na naslovu Tomažičeva
38, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisani v vl.
št. 3925/1, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
Dn 22124/2002
Os-16430/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Fajon Zajec,
Kamniška c. 33, Šmarca-Kamnik, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na enosobnem stanovanju št. 4, v pritličju v izmeri 33,71 m2, na
naslovu Kunaverjeva 6, Ljubljana, z ident.
št. 4.E, vpisani v vl. št. 2945/7, k.o. Dravlje,
pod opr. št. Dn 22124/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe, sklenjene dne 29. 8. 1977,
št. 77-5908, sklenjene med Giposs SOZD,
Celovška 89, Ljubljana in Osojnik Pavlino,
Rezijska 18, Ljubljana,
– pogodbe z dne 9. 10. 1988, sklenjene
med Boljte Marinko, Bjedičeva 6, Ljubljana in
Boljte Marjanom, Zdešarjeva 16, Ljubljana,
za enosobno stanovanje št. 4, v pritličju
v izmeri 33,71 m2, na naslovu Kunaverjeva
6, Ljubljana, z ident. št. 4.E, vpisano v vl. št.
2945/7, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
Dn 19752/2002
Os-16433/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vere
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Špolar, Tesarska 4, Ljubljana, ki jo zastopa
JUS-KO, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na stanovanju
št. 8, v 1. nadstropju, v izmeri 26,26 m2, na
naslovu Tomažičeva 38, Ljubljana, z ident.
št. 8.E, vpisani v vl. št. 3925/8, k.o. Vič, pod
opr. št. Dn 19752/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe sklenjene dne 18. 11. 1991,
št. 362-01-519/91, sklenjene med Republiko
Slovenijo in Dolenc Silvo, za stanovanje št.
8, v 1. nadstropju, v izmeri 26,26 m2, na naslovu Tomažičeva 38, Ljubljana, z ident. št.
8.E, vpisani v vl. št. 3928/8, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
Dn 19217/02
Os-16436/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Monike Teran, Plešičeva 47, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na stanovanju št. 11, v II. nadstropju
v izmeri 53,30 m2, z ident. št. 19.E, vpisani v vl. št. 2997/11, k.o. Dravlje, pod opr.
št. Dn 19217/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe, sklenjene dne
22. 7. 1992, sklenjene med Milijano Mitrović,
Marinkov trg 6, Ljubljana in Bojanom Žabjekom, Plešičeva 47, Ljubljana, za stanovanje
št. 11, v II. nadstropju, v izmeri 53,30 m2, z
ident. št. 19.E, vpisani v vl. št. 2997/11, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
Dn 17300/2007
Os-25982/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Marije Pislak in Matjaža Pislaka, oba Grassellijeva 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v podvl. št. 3689/10,
k.o. Bežigrad, dne 6. 7. 2007, pod opr. št.
Dn 17300/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, sklenjene med Foršnarič
Drenovec Markom, Grassellijeva ulica 20,
Ljubljana in Obrtno zbornico Hrast.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2007

Dn 27307/2004
Os-25984/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Breznikar Marije in Breznikar Eve, obe Kotlje 206, Ravne na Koroškem, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1734-1133-089 in z ident.
št. 1734-1133-090, vpisani v vl. št. 1900/1,
k.o. Ježica, dne 3. 7. 2007, pod opr. št. Dn
27307/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 388/80-05/20-20 z dne 7. 10. 1980, sklenjene med Imos splošno gradbeno podjetje
Grosuplje n.sol.o. in Drobež Zdravkom, Reboljeva 15, Ljubljana, za enosobno stanovanje
št. 50, v VIII. nadstropju, v soseski BS-7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2007
Dn 6645/2007
Os-25986/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Jarca, Adamičeva 20, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7, na naslovu Adamičeva 20, Ljubljana, ident. št. 9.E in 10.E, podvl. št. 2803/5,
k.o. Dravlje, dne 1. 6. 2007, pod opr. št.
Dn 6645/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 7,
v pritličju stanovanjskega objekta I/III, Soseska S6 v Ljubljani, na parc. št. 909/53,
k.o. Dravlje, sedaj Adamičeva 20, Ljubljana,
sklenjene v letu 1972, med Gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, kot investitorjem in
Dimitrijem Didičem, kot kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3.
1986, sklenjene med Dimitrijem Didičem,
Adamičeva 20, Ljubljana in Dejanom ter
Radoslavo Tavčar, Ul. bratov Učakar 78,
Ljubljana, za stanovanje št. 7, na Adamičevi
20 Ljubljana;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi, sklenjenega dne 18. 3. 1986, med Dimitrijem Didičem, Adamičeva 20, Ljubljana in Dejanom
ter Radoslavo Tavčar, Ul. bratov Učakar 78,
Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4.
1989, sklenjene med prodajalcema Dejanom in Radoslavo Tavčar, Adamičeva 20,
Ljubljana ter kupovalko Vesno Žunič, Slomškova 11, Ljubljana, za stanovanje na Adamičevi 20 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 12.
1995, sklenjene med prodajalko Vesno Žunič, Adamičeva 20, Ljubljana in kupovalko
Alenko Kopač, Stari trg 28, Ljubljana, za stanovanje št. 7, na Adamičevi 20, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2007
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Dn 9978/2007
Os-25988/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zečević Sretka, Kekčeva 7, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Andreja Gutnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, parceli št.
96/15, vpisani v vl. št. 2929, k.o. Kašelj,
dne 18. 6. 2007, pod opr. št. Dn 9978/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Marles lesna
in pohištvena industrija Maribor in Zečević
Sretkom, Kekčeva 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2007
Dn 11741/2005
Os-25990/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kardiolog, specialistična ordinacija za bolezni
srca, visok pritisk in motnje govora d.o.o.,
Knobleharjeva 19, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Andrej Razdrih iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah,
vpisanih v podvl. št. 2278/225, k.o. Tabor
in podvl. št. 2278/273, k.o. Tabor, dne 6. 7.
2007, pod opr. št. Dn 11741/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 39/93-2/4 z dne 22. 2. 1993, sklenjene
med GP Grosuplje in Meditrade d.o.o., Letališka 16, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2007
Dn 3919/2004
Os-26206/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Slanovec, Posavskega 14,
Ljubljana, ki jo zastopata odv. mag. Tatjana
Gregorc iz Radovljice in Miran Moškotevc iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 9, v 4. nadstropju, na naslovu
Posavskega 14, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 18.E, podvl. št. 2725/9, k.o. Bežigrad
in shrambo št. 9, v kleti Posavskega 14,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 19.E, dne
17. 8. 2007, pod opr. št. Dn 2919/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 12. 3. 1962, sklenjene
med prodajalko Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, Vodovodna 94 in kupovalko Biotehniško fakulteto, Ljubljana, Krekov trg 1, za
štirisobno stanovanje, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Posavskega
ulica, 1. vhod, desno;
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– kupne in prodajne pogodbe z dne
12. 3. 1962, sklenjene med prodajalko Biotehniško fakulteto Ljubljana, Krekov trg 1 in
kupovalko Slanovec Tatjano, asistentko na
Biotehniški fakulteti, za štirisobno stanovanje v bloku na naslovu Posavskega ulica, v
4. nadstropju, 1. vhod, desno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 13380/2005
Os-26207/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gabrijele Ferenc, Glavarjeva 12a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 19, v izmeri 41,98 m2 in
pomožni prostor št. 19, v izmeri 2,35 m2, z
identifikatorjem št. 230.E in 231.E, vpisano
v podvl. št. 2827/117, k.o. Bežigrad, dne
3. 8. 2007, pod opr. št. Dn 13380/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 170/65 z dne 18. 10. 1965, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, ki ga zastopa direktor Alojz
Nebec in kupovalko Olgo Brcar, Petkovškovo nabrežje 17, Ljubljana, za enoinpolsobno
stanovanje v 4. stopnišču, v 3. nadstropju,
št. 19, v stanovanjskem bloku v Glavarjevi
ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 30428/2005
Os-26208/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jeraj Katjuše, Polje, Cesta XII/2a,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 84, na naslovu Preglov trg 1, Ljubljana, v izmeri 37,81 m2, z
identifikatorjem št. 84.E, podvl. št. 1573/84,
k.o. Moste, dne 26. 7. 2007, pod opr. št.
Dn 30428/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4,5
223/84 z dne 31. 5. 1984, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD
Inženiring Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga
zastopa direktor Slavko Bajt in Zavarovalno skupnostjo Triglav, Območna skupnost
Ljubljana, Miklošičeva 10, ki jo zastopa direktor Marjan Belin, za stanovanje št. 84, v
7. nadstropju, v izmeri 34,37 m2, v soseski
MS 4/5 - Fužine;
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 3.
1997, sklenjene med Zavarovalnico Triglav,
d.d., OE Ljubljana, Miklošičeva 10, ki jo zastopa direktor Miro Ukmar (kot prodajalcem)
in Matos Magdo, Preglov trg 1, Ljubljana
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(kot kupovalko), za enosobno stanovanje
št. 84, v 7. nadstropju, na naslovu Preglov
trg 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 4278/2007
Os-26209/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milojke Dokleja, Grablovičeva 36,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo parc. št. 83/31, vl. št. 398, k.o.
Šentpeter, dne 10. 8. 2007, pod opr. št.
Dn 4278/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o oddaji mestnega zemljišča neznanega datuma, sklenjene med Občinskim
ljudskim odborom Ljubljana Center in Milojko Dokeja, za garažo na parc. št. 83/31, v
izmeri 16 m2, vl. št. 44, k.o. Šentpeter, ob
Grablovičevi ulici 34 do 36 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 23472/2004
Os-26210/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije Cvet, Brilejeva 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 1003, v 10. nadstropju na
naslovu Brilejeva ulica 15, Ljubljana, v izmeri 63,22 m2, z identifikatorjem št. 166.E,
podvl. št. 3002/144, k.o. Dravlje, dne 26. 7.
2007, pod opr. št. Dn 24372/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 82-7194 z dne 31. 3. 1982, sklenjene
med SOZD ZGP Giposs, Dvoržakova 5,
Ljubljana, ki ga zastopa Standard Invest,
n.sol.o., Ljubljana, Celovška 89, po glavnem
direktorju Ivanu Medici in kupcema Francijem Trobcem, Hruševa 35, Ljubljana ter
Janjo Trobec, Celovška 161, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 10/03, v 10. nadstropju, v izmeri 59,15 m2, v objektu B-10,
na lokaciji SŠ 8/2, Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 21003/2005
Os-26211/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik

Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slavka Zoriča, Rojčeva 18, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
z identifikatorjem št. 339.E, vpisano v podvl.
št. 1638/61, k.o. Moste, dne 10. 8. 2007,
pod opr. št. Dn 21003/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
24. 7. 1970, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad Moste, Ljubljana, Topniška 58, ki ga zastopa direktor Jože Črnugelj
in kupcem Mirkom Lebanom, Klunova 1,
Ljubljana, za garažni boks št. 339, z uporabno površino 11,7 m2, v tripleks garažni
zgradbi v Ljubljani, Toplarniška ulica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 23430/2005
Os-26212/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Martina Furarja, Litostrojska 10, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
519, v 5. nadstropju, na Litostrojski 10, Ljubljana, z identifikatorjem št. 117.E, podvl. št.
4850/117, k.o. Zg. Šiška, v izmeri 26,57 m2,
dne 10. 8. 2007, pod opr. št. Dn 23430/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 0110/PD-829 z dne 29. 11.
1993, sklenjene med prodajalcem Litostroj
Holding, d.d., Ljubljana, Litostrojska 40, ki
ga zastopa direktor dr. Jože Duhovnik in
kupcem Alojzem Vehovarjem, Trebinjska 4,
Ljubljana, za skladišče - shrambo št. 19, v
objektu na Litostrojski 10 v Ljubljani, v izmeri
26,57 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 14961/2002
Os-26213/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Romana Pogačarja in Petre Pogačar, Polje, Cesta VI/20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z
identifikatorjem št. 02632/033 in 02632/034,
k.o. Slape, dne 9. 8. 2007, pod opr. št.
Dn 14961/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, zgrajenega za tržišče, št. 2146 z dne
28. 1. 1976, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Obnova
Ljubljana, Titova 39, ki ga zastopa glavni direktor Plestenjak Andrej in kupcema Ivanom
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Gornikom ter Nereo Gornik, Glavarjeva 16,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v izmeri
59,10 m2, št. 17, v 4. nadstropju, v stanovanjskem bloku A7, stanovanjska soseska
MS-6 Slape;
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7.
1986, sklenjene med prodajalcema Ivanom
Gorinkom in Nereo Gornik, Polje, Cesta
VI/20, Ljubljana ter kupcema Janezom
Renkom, Nadanje selo 53, Prem in Lauro
Renko, Dekani 115, Dekani, za stanovanje
št. 17, v 4. nadstropju, na naslovu Ljubljana
Polje, Cesta VI/20, v izmeri 59,10 m2, s pripadajočim kletnim prostorom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007

Grosupljega, kot proizvajalec stanovanj za
tržišče, ki ga zastopa direktor Alojz Nebec in
kupcem Radisavom Radojevićem, roj. leta
1904, Ljubljana, Samova 35, za dvosobno
stanovanje št. 7, v 1. nadstropju, neto izmere 52,66 m2, v lameli 2, v Ljubljani, BS
7, Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1985, sklenjene med prodajalcem Milošem
Radojevićem, Bratovševa pl. 2, Ljubljana
in kupovalko Heleno Osolin, Krajgerjeva 4,
Domžale, za stanovanje št. 7, v stanovanjski hiši v Ljubljani, Bratovševa pl. 2, v izmeri
52,66 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007

DN 9139/2006
Os-26214/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Žnideršič Šušter, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 21, v 3. nadstropju, na naslovu Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 42.E in za
kletni prostor na istem naslovu z identifikatorjem št. 43.E, vpisano v podvl. št. 4213/23,
k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 8. 2007, pod opr.
št. Dn 9139/2006, izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 5. 9. 1979, sklenjene med prodajalcema
Gabrijelom in Olgo Močnik, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana ter kupcema Dušanom in Zdenko Markič, Vlahovičeva 39,
Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje, v
3. nadstropju, v izmeri 65,06 m2 in kletjo v
izmeri 2,88 m2, št. 21, v 14 nadstropni stanovanjski stopnici v Ljubljani, Trg komandanta
Staneta 6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007

Dn 12294/2004
Os-26460/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Aljaž
Cvetke, Šišenska cesta 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z
ident. št. 1739-6004-061 in pri nepremičnini
z ident. št. 1739-6004-062, vpisani v vl. št.
4463/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 7. 2007,
pod opr. št. Dn 12294/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, za stanovanje
št. 30, v 4. nadstropju, v stolpnici ST-2, ob
Šišenski cesti,
– kupne pogodbe št. 67-782 z dne 24. 4.
1967, sklenjene med PZ Giposs Ljubljana in
Aljaž Francem, Šišenska 17, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007

Dn 10167/2005
Os-26218/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milojke Kovačič, Bratovševa pl. 2, Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine,
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7, v 1. nadstropju, na
naslovu Bratovševa pl. 2, Ljubljana, v izmeri
52,66 m2, z identifikatorjem št. 7.E, podvl.
št. 2896/7, k.o. Stožice, dne 16. 8. 2007,
pod opr. št. Dn 10167/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja, grajenega za tržišče št. 237/7102/5 z
dne 25. 6. 1971, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje iz

Dn 11653/2005
Os-26461/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Petač Jerneja, Zgornje Pirniče 54,
Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini parc. št. 201/16 in 201/18, vpisani v vl. št. 911, k.o. Zgornje Pirniče in pri
nepremičnini parc. št. 219/4, vpisani v vl. št.
1015, k.o. Zgornje Pirniče, dne 13. 7. 2007,
pod opr. št. Dn 11653/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne in menjalne nepremičninske pogodbe z dne 14. 7. 1999, sklenjene med Domex-elektronika d.o.o., Zgornje
Pirniče 45/c, Medvode in Petač Jernejem,
Zgornje Pirniče 54, Medvode, za parc. št.
201/16, 201/18 in 219/4, k.o. Zgornje Pirniče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 24823/2004
Os-26462/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Danieli Daria in Danieli
Brede, oba Šišenska cesta 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1739-6004-123 in pri nepremičnini z ident. št. 1739-6004-124, vpisani v vl. št.
4463/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 7. 2007,
pod opr. št. Dn 24823/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, za stanovanje
št. 61, v 10. nadstropju, v stolpnici ST-2, ob
Šišenski,
– kupne pogodbe št. 67-884 z dne 22. 6.
1967, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana ter Danieli Dariom in Danieli Bredo, oba Zupančičeva 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 2271/2003
Os-26463/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Rutar Pavle, Šišenska cesta 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z ident. št.
1739-6004-140 in pri nepremičnini z ident.
št. 1739-6004-141, k.o. Zgornja Šiška, dne
13. 7. 2007, pod opr. št. Dn 2271/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana
Šiška in Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, za stanovanje št. 69, v 11. nadstropju, v stolpnici ST-2, ob Šišenski cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 18146/2004
Os-26464/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Špende Bojana Janeza, Šišenska cesta 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1739-6004-085 in pri nepremičnini
z ident. št. 1739-6004-086, vpisani v vl. št.
4463/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 7. 2007,
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pod opr. št. Dn 18146/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, za stanovanje v 5. nadstropju, v stolpnici ST-2,
ob Šišenski,
– kupne pogodbe št. 67-694 z dne 20. 3.
1967, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana in Vihar Zdravkom, Titova
1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 34932/2004
Os-26465/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rupelj
Miroslava, Trebinjska ulica 14, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Marija Bele Vatovec iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini – stanovanju št. 14, v 2.
nadstropju, Trebinjska ulica 14, Ljubljana, z
ident. št. 1736-0835/014.E, vpisani v vl. št.
1550/14, k.o. Brinje I, dne 11. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 34931/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. BS-3 401/76 z
dne 16. 11. 1976, sklenjene med Združena
gradbena podjetja Giposs, Dvoržakova 5,
Ljubljana ter Rupelj Ljudmilo, Brankova 3,
Ljubljana in Rupelj Miroslavom, Jesenkova 10, Ljubljana, za stanovanje št. 14, v 2.
nadstropju v Ljubljani, ob Trebinjski ulici,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 14571/2005
Os-26466/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jerebic Elizabete,
Kogojeva ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini – stanovanju
št. 85, v 10. nadstropju, Kogojeva ul. 4,
vpisani v vl. št. 3182/85, k.o. Dravlje, dne
20. 8. 2007, pod opr. št. Dn 14571/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 3. 1977, sklenjene med
Urbančič Stanetom in Urbančič Sonjo, oba
Kogojeva 4, Ljubljana ter Kuhar Francem in
Kuhar Anico, oba Novakova 3, Ljubljana, za
stanovanje št. 64, v 7. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 13658/2006
Os-26467/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jeranko Jožefa, Šišenska cesta 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1739-6004-136 in z ident.
št. 1739-6004-137, vpisani v vl. št. 4463/2,
k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 8. 2007, pod opr.
št. Dn 13658/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Gradbenim podjetjem Tehnika, za stanovanje št. 67,
v 9. nadstropju, Šišenska cesta 2,
– kupne pogodbe z dne 18. 2. 1969, št.
ST-2/67, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika ter Bogovič Vladotom in Bogovič Jožico, oba Zelena pot 11, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 1.
1980, sklenjene med Bogovič Vladotom in
Bogovič Jožico, oba Šišenska ul. 2, Ljubljana ter Jeranko Ido, Štefanova 9, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 20072/2004
Os-26468/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Podrekar Matevža,
Pod Grančiščem 1, Mojstrana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška
c. 185, Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1739-1092-031,
z ident. št. 1739-1092-032 in z ident. št.
1739-1092-033, vpisani v vl. št. 4573/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 20. 8. 2007, pod opr. št.
Dn 20072/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12. 1991,
št. 251-1455/9-ZB, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Bezlaj Hedo, Šišenska
34, Ljubljana, za stanovanje št. 33, v 3.
nadstropju, Šišenska 34, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 13706/2002
Os-26469/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Maček Skubic Majde
Marije, Šišenska cesta 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavi-

tve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1739-6004-095 in z ident. št.
1739-6004-096, vpisani v vl. št. 4463/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 6. 8. 2007, od opr. št.
Dn 13706/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in GP Tehnika, za stanovanje št. 8, v 1. nadstropju ob
Šišenski cesti;
– pogodbe o ugotovitvi solastniškega deleža pri skupnem premoženju in razdelitvi
tega premoženja z dne 19. 3. 1984, sklenjene med Starčević Mladenom in Starčević
Štefanijo, oba Šišenska c. 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 12292/2004
Os-26470/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Trampuš Egidije Ane
in Trampuš Astre, obe Šišenska cesta 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 1739-6004-073 in
pri nepremičnini z ident. št. 1739-6004-074,
vpisani v vl. št. 4463/1, k.o. Zgornja Šiška,
dne 13. 7. 2007, pod opr. št. Dn 12292/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, za stanovanje v 5. nadstropju, v stolpnici ST-2, ob
Šišenski cesti,
– kupne pogodbe št. Te-67-941 z dne
2. 8. 1967, sklenjene med PZ Giposs Ljubljana in Trampuš Gašperjem, Celovška 85,
Ljubljana,
– pogodbe o izplačilu solastnega deleža
z dne 27. 3. 2000, sklenjene med Trampuš
Alešem, Vrh nad Želimljami 19c, Škofljica
in Trampuš Egidijo Ano, Šišenska cesta 2,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 28373/2004
Os-26471/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kolenc Antonije, Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1730-01529/018.
E, vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne
5. 4. 2007, pod opr. št. Dn 28373/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-941/1-67 z dne 25. 11. 1967,
sklenjene med SGP Zidar Kočevje, Trg 3.
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oktobra 23, Kočevje ter Kolenc Antonijo in
Kolenc Jakobom, oba Litijska c. 32, Ljubljana, za stanovanje št. 27, v 4. nadstropju, ob
Zaloški cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007
Dn 30950/2006
Os-26759/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Suzane Potočnik in Diega Potočnika, Plešičeva 39, Ljubljana, ki ju zastopa
odv. mag. Luka Vižintin iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3,
na naslovu Plešičeva 39, Ljubljana, v izmeri
66,28 m2, z identifikatorjem št. 46.E, podvl.
št. 2810/46, k.o. Dravlje, dne 25. 7. 2007,
pod opr. št. Dn 30950/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 2337/03-HB z
dne 23. 6. 1993, sklenjene med Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, ki ga zastopa
minister Janez Janša in kupcem Saškom
Djuraševićem, Plešičeva 39, Ljubljana, za
stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega
bloka na Plešičevi 39, Ljubljana, v izmeri
67,48 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7.
1997, sklenjene med prodajalcem Saškom
Djuraševićem, Plešičeva 39, Ljubljana in
kupcema Lidijo Korošec, Plešičeva 39, Ljubljana ter Bogdanom Korošcem, Gabrškova
99, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje
št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Plešičeva 39, v izmeri 67,28 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
Dn 28003/2004
Os-27205/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jandrlić Petre, Galjevica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, parceli št. 87/31, vpisani v vl. št. 2929, k.o. Kašelj, dne 6. 8. 2007,
pod opr. št. Dn 28003/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne in prodajne pogodbe št. VI-70/71
z dne 19. 3. 1971, sklenjene med Marles lesna in pohištvena industrija Maribor ter Peterka Francem in Peterka Francko, Senožeti
46, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 28. 5. 1975,
sklenjene med Černuta Valentino, Lončarska steza 6, Ljubljana ter Janderlič Antonom
in Janderlič Ano, oba začasno stanujoča v
Nemčiji.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2007
Rz 225/2007
Os-23600/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Župnije Kromberk,
Ulica Vinka Vodopivca 79, Kromberk, zaradi
dopolnitve zemljiške knjige, izdalo sklep opr.
št. Rz 225/2007, o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, s parc. št. 682/5, k.o.
Kromberk, v naravi gozd v izmeri 16.103 m2,
pri kateri je predlagateljica Župnija Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 79, Kromberk,
z verjetnostjo izkazala lastninsko pravico do
1/1.
Pozivajo se vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v tem
oklicu oziroma o obstoju pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1.
točke prvega odstavka 229. člena Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 7. 2007
Dn 1078/2006
Os-19096/07
Na podlagi sklepa okrajnega sodišča v
Šentjurju pri Celju z dne 14. 3. 2007, Dn št.
1078/2006, je bil začet postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe za primer smrti z dne 16. 11. 1992,
z overovitveno klavzulo z dne 21. 12. 1992,
ki je bila sklenjena med izročevalcem Albinom Tkavcem, stan. Dobovec pri Ponikvi 14, Ponikva, in prevzemnikom, sedaj
predlagateljem postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, Jožetom Tkavcem,
stan. Dobovec 14, Ponikva.
Izročevalec je na podlagi navedene pogodbe dovolil, da se po njegovi smrti pri
njemu do celote lastnih nepremičninah,
vpisanih pri vl. št. 47, k.o. Slatina (parc.
št. 445/1, 446, 447, 448, 451, 453, 454/1,
454/2, 477/1, 73/1.S, 73/2.S, 74.S), vknjiži lastninska pravica na prevzemnika, do
celote.
Imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 14. 3. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 1045/2006
Rg-20414/07
Za začasno zastopnico tožene stranke
Mehmeti Špresa se postavi Nušo Maček,
odvetnico iz Odvetniške pisarne Maček &
Maček d.n.o. v Celju. Začasna zastopnica
bo zastopala toženo stranko v postopku,
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dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler
Center za socialno delo ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2007
I 1131/2006
Os-27211/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po Okrajni sodnici Heleni Mejač, v izvršilni zadevi
opr. št. I 2006/2231, upnice NLB Banke
Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale,
proti dolžnici Suhoveršnik Marjeti, Klavčičeva 13, Kamnik, zaradi izterjave 1.466,42 €
s pp, sklenilo, da se dolžnici Suhoveršnik
Marjeti, Klavčičeva ul. 13, Kamnik, postavi
začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku,
v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 8. 2007
Dn 4415/2006
Os-27217/07
Okrajno sodišče v Kopru je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Angele Kocjančič, Rožar 7, Črni Kal, ki jo zastopa odv. Igor Kocjančič iz Kopra, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, s
sklepom z dne 12. 7. 2007, udeležencem
Mariji Repič, vdovi Andreja, roj. Oblak, neznanega naslova, Ivanu Repiču, pok. Mihaela, neznanega naslova in Ivanu Repiču,
pok. Ivana, qm Josipa, neznanega naslova,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku in 120. členom Zakona o zemljiški knjigi,
ker so neznanega bivališča in v Republiki
Slovenije nimajo pooblaščenca, postavilo
začasno zastopnico, odv. Mirjano Dmitrovič
iz Kopra, Kettejeva 1. Začasna zastopnica
bo zastopala udeležence vse do takrat, dokler udeleženci ali njihov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma drug organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 2007
P 229/2004
Os-26032/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica,
Zavarovalna družba d.d., Koper, Ljubljanska
c. 3a, Koper, proti toženi stranki Milovanu
Brboroviću, Delavska ul. 26, Kranj, zaradi
plačila 250,35 EUR s pp, postavilo tožencu
začasno zastopnico, odvetnico Anko Kozamernik, Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca
v postopku, vse dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 9. 2007
I 08393/2005
Os-26356/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Heleni Miklavčič, v izvršilni zadevi
upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, proti dolžniku Antonu Škerbe-
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cu, Klopčičeva 2, Ljubljana, zaradi izterjave
1.360,81 EUR s pp, dne 11. 9. 2007 sklenilo:
dolžniku Škerbec Antonu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Avbreht Aleša, Slomškova 12 a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
Ig 313/1995
Os-26037/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Mercator-Dolomiti d.d., Trnovski pristan 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Damjan Boris, Dunajska 107, Ljubljana, proti dolžniku Alojzu Kozoletu, Gortanova 10,
Piran - Pirano, Mariji Šega, Mačkovci 54,
Domžale, zaradi izterjave 2.338,60 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. Ig 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 6. 8. 2007
Z 03/00017
Os-26034/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj, v zadevi zavarovanja na
predlog upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Postojna, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Oddelek v Kopru, proti
dolžniku Francu Smrdelu, Postojnska cesta
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12, Pivka zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 3.649,88 EUR, izven naroka dne
12. 9. 2007 sklenilo:
dolžniku Francu Smrdelu, nazadnje stanujočemu Postojnska cesta 12, Pivka, sedaj
pa neznanega bivališča, se na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska
cesta 5/a, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 12. 9. 2007

Oklici dedičem
D 119/2006
Os-26030/07
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek pod opr. št. D 119/2006 po dne
24. 2. 2006 umrlem Vladislavu Zagožen, roj.
13. 5. 1928, sinu Jakoba Zagožen, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, samskemu, nazadnje stan. Matke 44, Prebold.
Po sedaj znanih podatkih bi prišla v poštev, poleg znanih sorodnikov zapustnika z
znanimi naslovi, kot dediča še nečak Jakob
Zagožen in nečakinja Rose Marie, roj. Zagožen, neznanega naslova.
Sodišče ta dva sorodnika zapustnika s
tem oklicem poziva, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasita Okrajnemu
sodišču v Žalcu, če mislita, da imata pravico
do dediščine po zapustniku.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 17. 9. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2039/2007
Rg-26927/07
Družba Plima, podjetje za raziskavo
trga ter organiziranje in izvajanje pro
izvodne, trgovske in storitvene dejavnosti, Tržič, d.o.o., s sedežem Ročevnica
36, Tržič, vpisana na reg. vl. št. 1/01422/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Despotović Milinko, Ročevnica 36, Tržič.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2007
Srg 5377/2007
Rg-16050/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Prašnikar avtoprevozništvo, trgovina, proizvodnja, izvozuvoz, d.o.o. Domžale, Masarykova ulica 20,
1000 Ljubljana, objavlja sklep:
družba Prašnikar avtoprevozništvo,
trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz, d.o.o.
Domžale, Masarykova ulica 20, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 10. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Prašnikar Andrej, Tolstojeva ulica 15, Vir, 1230 Domžale in Prašni-

kar Janez, Masarykova ulica 20, Rodica,
1230 Domžale, 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 24. 5. 2007
Srg 11022/2007
Rg-27204/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe ZZ svetovanje
d.o.o., Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana Dravlje, ki jo zastopa notar Jože Sikošek iz
Ljubljane, Bravničarjeva ulica 13, objavlja
sklep:
družba ZZ svetovanje d.o.o., Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana - Dravlje, reg.
št. vl. 1/40131/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 22. 5.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Zupanič Zvonko, Ulica bratov Učakar 62, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2007
Srg 11257/2007
Rg-27646/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Spare Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Dravska ul. 10, ki jo zastopa odv. Družba Pirnat – Kovačič iz Ljubljane,
objavlja sklep:
družba Spare proizvodno in trgovsko
podjetje Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Dravska ul. 10, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Ibounig Ingrid, Strau
66, stan. Avstrija, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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 3. 10. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Avramović Marija, Valjevo, Sestre Ilić
009, potni list, št. P00597843, izdala UE
Nova Gorica. gnk-276811
Cerjak Matjaž, Kolodvorska ulica 004B,
Krško, potni list, št. P01021453, izdala UE
Krško. gnh-276464
Čopič Andrej, Srednje Gameljne 069,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P01162817,
izdala UE Ljub ljana. gng-276465
Debelak Jani, Žlebej 001A, Novo mesto,
potni list, št. PB0016622, izdala UE Krško.
gnx-276698
Drašler Zorič Andreja, Dražica 022,
Borovnica, potni list, št. P00786918, izdala
UE Vrhnika. gnm-276459
Farkaš Jože, Trg revolucije 004, Trbovlje,
potni list, št. P00358958, izdala UE Litija.
gnm-276809
Golob Ciril, Troblje 029, Slovenj Gradec,
potni list, št. P00601300, izdala UE Slovenj
Gradec. gnd-276468
Goručan Jure, Senično 036, Križe,
potni list, št. PB0227446, izdala UE Tržič.
gnd-276693
Gosak Primož, Kurirska pot 005, Selnica
ob Dravi, potni list, št. P00425638, izdala
UE Ruše. gnq-276805
Gradić Milivoj, Industrijska ulica 012,
Ruše, potni list, št. P01058096, izdala UE
Ruše. gnj-276812
Hrovat Metka, Ulica pregnancev 012,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00072129,
izdala UE Ljubljana. gnd-276818
Jenko Sandra, Trboje 111, Kranj, potni
list, št. P00690032, izdala UE Kranj.
gns-276803
Kapun Matilda, Ulica Jelenčevih 085,
Limbuš, potni list, št. P00585616, izdala UE
Maribor. gnv-276700
Keše Pavlina, Cesta 4. julija 062, Krško,
potni list, št. P01138598, izdala UE Krško.
gne-276692
Klobasa David, Radgonska cesta 003, Sv.
Trojica v Slov. goric, potni list, št. PB0076826,
izdala UE Lenart. gnw-276699
Kodele Kos Katjuša, Groharjeva ulica
004, Domžale, potni list, št. P00000168,
izdala UE MNZ. gnw-276474
Kodrič Anton, Šutna 002, Podbočje,
potni list, št. P01101237, izdala UE Krško.
gnf-276691
Kokalj Blaž, Klanska ulica 007, Medvode,
potni list, št. P00685003, izdala UE Ljubljana.
gnb-276695
Korenč Ingrid, Loka 005A, Logatec, potni
list, št. P00244542, izdala UE Logatec.
gns-276453
Korenčič Dani, Stari Grad 092, Makole,
potni list, št. P00180258, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnf-276466
Kos Andraž, Groharjeva ulica 004,
Domžale, potni list, št. P01071919, izdala
UE MNZ. gnx-276473
Košir Jaka, Razgledna ulica 018, Radlje
ob Dravi, potni list, št. P00625250, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnp-276456

Kralj Miklič Janja, Velesovska cesta 069,
Šenčur, potni list, št. P01152396, izdala UE
Kranj. gni-276813
Krivec Romanca, Podgorica 117B,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00433150,
izdala UE Ljubljana. gnl-276810
Lužajić Damir, Pot na Zali Rovt 011,
Tržič, potni list, št. P00334827, izdala UE
Tržič. gnj-276462
Majdak Starc Sabina, Ulica Osvobodilne
fronte 007, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00905426, izdala UE Piran. gno-276807
Marjanović Hrovat Tia, Ulica pregnancev
012, Ljubljana – Šentvid, potni list,
št. PB0018276, izdala UE Ljubljana.
gnb-276820
Markoja Anafrančiška, Nova ulica 003,
Vodice, potni list, št. P00023793, izdala UE
Ljubljana. gng-276815
Matić Slađana, Trg Pohorskega bataljona
001A, Kisovec, potni list, št. P00045461,
izdala UE Ljubljana. gnp-276806
Merkun Žiga, Rjava cesta 006, Ljubljana
– Polje, potni list, št. PB0260769, izdala UE
Ljubljana. gnu-276701
Milaković Milka, Mestni trg 008, Škofja
Loka, potni list, št. P00735565, izdala UE
Škofja Loka. gnn-276458
Milaković Slađana, Mestni trg 008, Škofja
Loka, potni list, št. P01182757, izdala UE
Škofja Loka. gno-276457
Mirkovič Bor, Rimska cesta 014F, Log pri
Brezovici, potni list, št. PB0241356, izdala
UE Vrhnika. gnz-276821
Mirković Tomislav, Ulica padlih borcev
005, Tolmin, potni list, št. P00581420, izdala
UE Tolmin. gnf-276816
Mirković Žan, Rimska cesta 014F, Log pri
Brezovici, potni list, št. P01094229, izdala
UE Vrhnika. gne-276817
Murko Hajtnik Dejan, Francetova
cesta 024, Slovenj Gradec, potni list, št.
P01174977, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-276470
Pavlović Veljko, Medvedova cesta 008,
Ljubljana, potni list, št. PB0046894, izdala
UE Ljubljana. gnn-276808
Pirjevec Jože, Trg 28. avgusta 006,
Sežana, potni list, št. P00611696, izdala UE
Sežana. gnk-276461
Pozderec Ana, Melinci 060, Beltinci,
potni list, št. P01001429, izdala UE Murska
Sobota. gnq-276455
Rešek Edvard, Dolsko 113, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00322597, izdala
UE Ljubljana. gne-276467
Skok Ana, Židovska steza 002, Ljubljana,
potni list, št. P01184314, izdala UE Ljubljana.
gnc-276694
Spetič Šinkovec Špela, Snežniška cesta
036, Pivka, potni list, št. PB0077424, izdala
UE Postojna. gni-276463
Steh
Heinzruediger,
Oberhausen,
Hansastr. 47, potni list, št. PB0028565,
izdala UE MZZ. gnz-276471
Svetelj Teja, Velesovska cesta 037,
Šenčur, potni list, št. P00848236, izdala UE
Kranj. gny-276697
Šalamun Gaja, Cesta Radomeljske čete
037A, Radomlje, potni list, št. PB0093469,
izdala UE Domžale. gnt-276477

Šalamun Igor, Cesta Radomeljske čete
037A, Radomlje, potni list, št. P00072320,
izdala UE Domžale. gnu-276476
Šalamun Luka, Cesta Radomeljske čete
037A, Radomlje, potni list, št. P01119963,
izdala UE Domžale. gnv-276475
Škulj Ljubislava, Suška cesta 007, Škofja
Loka, potni list, št. P00354026, izdala UE
Škofja Loka. gnc-276819
Triler Dušan, Trate 024, Zgornja Velka,
potni list, št. P00623178, izdala UE Pesnica.
gnr-276804
Turk Jože, Podcerkev 041, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. P00392754, izdala UE
Cerknica. gnc-276469
Vajngerl Uroš, Gavce 048C, Šmartno ob
Paki, potni list, št. P00975544, izdala UE
Velenje. gnu-276801
Vidmar Petra, Podplešivica 029, Notranje
Gorice, potni list, št. P00357610, izdala UE
Ljubljana. gnt-276702
Zajec Boštjan, Podpeč 016, Preserje,
potni list, št. P00578074, izdala UE
Ljubljana. gnz-276696
Zalar Danilo, Rozmanova ulica 009,
Maribor, potni list, št. P01011785, izdala UE
Maribor. gnr-276454
Zgonjanin Tina, Finžgarjeva cesta 008,
Velenje, potni list, št. P01009846, izdala UE
Velenje. gnt-276802
Zrimšek Maja, Lobetova ulica 030, Novo
mesto, potni list, št. P00875171, izdala UE
Novo mesto. gny-276472
Zupanc Aleš, Samostanska ulica 005,
Kamnik, potni list, št. P00138311, izdala UE
Kamnik. gnl-276460
Zupančič Anton, Zabrv 103, Ig, potni
list, št. P00777090, izdala UE Ljubljana.
gns-276703
Žakelj Mirković Liljana, Luize Pesjakove
ulica 019, Ljubljana, potni list, št. P00599405,
izdala UE Ljubljana. gnh-276814

Osebne izkaznice preklicujejo
Auguštin Gregor, Leona Zalaznika
ulica 022, Maribor, osebno izkaznico, št.
001453511. gnd-276643
Babič Marijan, Kidričeva ulica 014,
Laško, osebno izkaznico, št. 000208712.
gnk-276686
Bajc Gregor, Lackova cesta 063,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000317574.
gng-276640
Bajuk Boštjan, Novo Polje, cesta III 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000254948.
gns-276553
Banfro Marija, Tomšičeva ulica 051,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001461758. gns-276678
Banko Rok, Slovenskogoriška cesta
032, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001992371.
gnb-276620
Beč Marija, Mlakarjeva ulica 006,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000492974.
gnf-276766
Benčić Kristijan, Šared 028, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001661729.
gnx-276598

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Bezjak
Franc,
Grajenščak
085,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001756633.
gnz-276621
Blagotinšek Vid, Podvin 126, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001604341.
gnl-276385
Božeglav Konrad, Dane pri Sežani 103 C,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000553228.
gnv-276775
Božič Marija, Ulica Zvonimira Miloša
6, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001614276. gnk-276594
Brana Rudina, Orlek 003, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000765571. gnx-276773
Bratož Boštjan, Spodnje Škofije 033 I,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001448588. gnw-276624
Brenčič
Stanislav,
Podlipa
039,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000007402.
gns-276753
Cerjanec Goran, Marentičeva ulica 003,
Metlika, osebno izkaznico, št. 002022940.
gno-276357
Cimerlajt Jože, Ulica Frana Kovačiča 001,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000325367.
gnt-276652
Črešnjevec Milan, Fulnšeka ulica 6,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001620627.
gnv-276450
Ćosić Dejan, Kraška cesta 053,
Divača, osebno izkaznico, št. 001887503.
gnw-276774
Dezjak Sonja, Mesarska cesta 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002029187.
gnb-276570
Djinovski Uroš, Bratovševa ploščad 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001703204.
gnj-276562
Dobravc Peter, Kersnikova ulica 001,
Dob, osebno izkaznico, št. 000058906.
gnp-276781
Dolinar Vera, Kosova ulica 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001624647.
gns-276578
Doljak Bojan, Tovarniška cesta 012 I,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001818245.
gnp-276356
Donko Metka, Ramovševa ulica 057,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001965978.
gnx-276573
Družovec Dario, Gosposvetska cesta
069, Maribor, osebno izkaznico, št.
001683165. gnk-276661
Dvorščak Valent, Korška cesta 034,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000152800.
gnx-276648
Egartner Frančiška, Stoperce 034,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000601204.
gnv-276375
Emeršič Franc, Lancova vas 044,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001311914.
gnu-276376
Fakin Franko, Ulica Ivana Rozmana 001,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000060963.
gnq-276380
Feregotto Robert, Rutarjeva ulica 010 B,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001121710.
gnl-276685
Fridrih Stanislav, Kebelj 5/a, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000843431.
gnz-276796
Gabrovec Franc, Gočova 072 A, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000469558. gni-276688
Gajšek Anica, Čača vas 044 D, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001130795.
gnt-276752
Galič Danica, Kolodvorska ulica 007,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000751204.
gnf-276591

Gasparini Mario, Levstikova ulica 002,
Via Fran Levstik 002, Izola – Isola, osebno
izkaznico, št. 001651999. gne-276592
Grdadolnik Lilijana, Brezje pri Dobrovi
050, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001579184. gnr-276579
Gregorič Maša, Štorje 101, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000026589.
gno-276382
Grlj Adrijana, Trpčane 012, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000865869.
gny-276547
Gros Anton, Pod vinogradi 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000182551.
gni-276663
Hauc Hedvika, Gregorčičeva ulica 032 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000633453.
gne-276642
Hernavs Primož, Loka pri Žusmu 124,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001664776. gni-276763
Hohler Marija, Modrič 002, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001653621.
gns-276628
Horvat Manuel, Poljska pot 009 C,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001919166.
gnt-276677
Horvat Nastija, Zoranina ulica 016 A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002167125.
gns-276778
Horvat Srđan, Poljska pot 009 C,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 002051916.
gnu-276676
Inocente Barbara, Vojkova ulica 019,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000215158.
gnq-276580
Izlakar Dejan, Grajski grič 004,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 002100102.
gnm-276634
Jančič Maja, Kamnogoriška cesta 054,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001905845.
gnq-276555
Junež Franc, Male Rodne 024, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001572976.
gnk-276761
Kaučič Kristina, Sketova ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000021331.
gnw-276549
Keglič Alojz, Močle 015, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001362720.
gnu-276751
Kerševan Slava, Einspielerjeva ulica
005 C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002083414. gnn-276558
Klaneček Nina, Rimska ulica 040,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 002032890.
gnm-276759
Klemenčič Franc, Podgorje 095,
Podgorje, osebno izkaznico, št. 000746421.
gni-276388
Knez Lea, Mengeška cesta 084,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001454488.
gnt-276777
Kolar Majda, Kačji Dol 007, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000686812.
gnv-276750
Kolenc Cveto, Bezenškova ulica 053,
Celje, osebno izkaznico, št. 000587391.
gni-276588
Könye Ede, Hodoš 058 A / Hodos
058 A, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001227394. gnw-276674
Kosmač Aleš, Fužine 006, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002027105.
gnk-276611
Kotnik Stanko, Šarhova ulica 019,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000780282.
gnp-276756
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Kovač Antonija, Novo Polje, cesta X 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000641425.
gnr-276554
Kozlovič Živojka, Malija 019 B, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001443597.
gnd-276593
Krajnc Marjan, Prvomajska ulica 013,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
000754075. gnp-276631
Kranjec Tjaša, Gradišče 001 B, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001831307.
gny-276672
Kresnik Primož, Stražica 005 C,
Celje, osebno izkaznico, št. 001796398.
gng-276590
Kristan Bojan, Sojerjeva ulica 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001722092.
gnm-276559
Krofič Martina, Klinetova ulica 006,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000397962.
gnj-276637
Krume Andrej, Tavčarjeva ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001596635.
gnl-276635
Kuhar Jože, Kranjčeva ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000067472.
gnh-276564
Kuhar Sašo, Puconci 222, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001541509.
gnv-276675
Kukovič Vasja, Nazorjeva ulica 033,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001801802.
gnf-276641
Laknar Angela, Boben 027, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001671356.
gnz-276671
Lapornik Milan, Vodiško 006, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000558698.
gne-276767
Leban Šima, Gregorčičeva ulica 055 / Via
Simon Gregorčič 055, Izola – Isola, osebno
izkaznico, št. 001006818. gnb-276595
Lekšan Troha, Ograde 026, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 001191176.
gni-276363
Lešnik Ana, Ulica Janeza Šmida 008,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002158754.
gno-276607
Lešnjak Janez, Ulica Heroja Mohorja 007,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
OL000080196. gnk-276361
Lisjak Urška, Opatje selo 007 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001543627.
gno-276757
Lončar Radmila, Reteče 027, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000835214.
gni-276613
Longyka Igor Franc, Grampovčanova
ulica 047, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001117542. gnu-276551
Lopatič Marjan, Verovškova ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001726770.
gnv-276550
Lukić Zoran, Lackova cesta 262,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001070396.
gnk-276636
Lukšič Tina, Trdinov trg 004 E,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002148781.
gnq-276780
Mahkovec Peter, Zaloška cesta 076,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000991640.
gnw-276574
Mahmutović Rešide, Stegne 018 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000512647.
gnt-276577
Majtan Darko, Vrtnarija 001 C,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000905377.
gnw-276374
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Malikovič Niki, Ulica oktobrske revolucije
918 A / Via Rivoluzione d'Ottobre 018 A,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001079142. gnu-276601
Markovič Rene, Borova vas 001,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001870021.
gnv-276650
Martinčič Gilda, Ulica IX. korpusa 004
/ Via del IX Corpo d'Armata 004, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001341537.
gns-276603
Medic Cvetka, Topniška ulica 045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000264777.
gny-276572
Menegalija Ana, Polica 049, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000254684.
gnk-276586
Merc Damijan, Slomškova ulica 003,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000200168. gns-276378
Meršol Bogdan, Podpeč 073, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001109502.
gnx-276448
Mihelčič Ajda, Trstenjakova ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001876415.
gnp-276556
Milohnoja Dominis, Jakšičeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002244911.
gnv-276575
Mlakar Alojzij, Zarnikova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002136152.
gni-276563
Moritz Danijel, Kajuhovo naselje 030,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001731186.
gnc-276769
Mrevlje Marjan, Brje 067, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001062368.
gnn-276358
Munda Mojca, Novo Polje, cesta XII
008 D, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
00221017. gng-276565
Musulin Vladko, Mlinska pot 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609488.
gnd-276568
Novak Feliks, Vogričevci 015, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001698632.
gno-276682
Novak Marija, Vogričevci 015, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000730837.
gnn-276683
Novak Žan, Pot Draga Jakopiča 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001644794.
gno-276557
Orel Miha, Njegoševa cesta 006 E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128072.
gnt-276552
Pahor Mojca, Trubarjeva ulica 035 / Via
Primož Trubar 035, Piran – Pirano, osebno
izkaznico, št. 000872139. gnt-276627
Pajnič Neža, Cesta na barju 004,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001404875.
gnx-276373
Palčič Peterc David, Nova vas 002,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002205598.
gnl-276585
Palčič Peterc Klemen, Nova vas 002,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002205593.
gnr-276583
Palčič Peterc Marija, Nova vas 002,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002205604.
gnq-276584
Pangeršič
Anton,
Bučečovci
1,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000628456.
gnu-276451
Pauman Mirko, Spodnje Laže 038,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001521422.
gnl-276760
Pavlič Ana, Parižlje 056 A, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001000465. gnm-276384

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Peceli Janez, Dobronak 193 B,
Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico,
št. 001440828. gnl-276360
Pečnik Tajda, Florjan pri Gornjem
Gradu 040, Mozirje, osebno izkaznico, št.
001966108. gnj-276362
Perdan Ana, Pot na kolodvor 001,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000118916.
gng-276665
Peterlin Vito, Petrušnja vas 059,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000158577.
gnj-276587
Petrovič Ivan, Pohorskega bataljona
ulica 002, Radenci, osebno izkaznico, št.
001940385. gnt-276377
Petrovski Bojan, Slovenski trg 001,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001971888.
gnh-276664
Pirc Zvonko, Katarija 031, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001415867.
gnn-276783
Pirnar Nina, Majaronova ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002209709.
gne-276567
Pliberšek Jasmina, Fošt 003 A,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002224524. gnr-276629
Pogačnik Irena, Nemilje 013, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000560679.
gne-276667
Poglajen Marija, Spodnja Kapla 088
A, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000592212. gnq-276630
Poje Ivanka, Mengeška cesta 020,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001571897.
gnr-276779
Potočnik Gregor, Stražišče 023 A,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
002092300. gnj-276687
Prejac Darko, Strjanci 006, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001529126.
gno-276632
Prelc Martin, Podgrad pri Vremah 002,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000866380.
gnu-276776
Preložnik Milan, Vas 1, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001325714. gnd-276768
Premuž Vera, Ulica Štravhovih 030,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000981062.
gnr-276654
Primc Mirko, Trg komandanta Staneta
006, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000325094. gnf-276566
Račman Majda, Ulica OF 004 A,
Radeče, osebno izkaznico, št. 001821521.
gnn-276383
Ratajec Martin Christiaan, Marušičeva
ulica 020 / Via Darko Marušič 020, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001681160. gnx-276623
Razpotnik
Drago,
Črneče
159,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000463003. gnm-276684
Relja Marko, Gubčeva ulica 001,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000086207.
gnf-276666
Robič Danijel, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001866674.
gnh-276639
Roblek Jože, Ljubljanska ulica 013,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002158060.
gnn-276658
Rojko Marina, Maistrova ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000784832.
gnp-276656
Roškar Evgen, Šalek 083, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001407614.
gne-276617

Rupar Franc, Na Logu 005, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001916732.
gnm-276609
Sajko Jože, Aljaževa ulica 020,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001519931.
gnm-276659
Sedeljšak Alojzij, Šmartno v Tuhinju 014,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001771733.
gng-276765
Sekelj Matjaž, Žabnica 033, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000996870.
gny-276772
Semenič Martin, Gresovščak 12,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000157470.
gnw-276449
Sever Jožef, Pečarovci 070, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001491475.
gnx-276673
Slakan Jurij, Primož pri Šentjurju 016,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001614337.
gnj-276762
Slana Žan, Froleh 023, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 002040728.
gnh-276689
Slovnik
Janez,
Dragomelj
086,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001652468.
gno-276782
Srša Dejan, Radoslavci 014 A,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000374359.
gnp-276681
Steiner Jože, Ulica Ruške čete 012,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002145230.
gnj-276387
Sterniša Andrej, Aženski Vrh 013, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001927211.
gnr-276379
Strnad Stanislava, Tugomerjeva ulica
002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000070162. gnc-276569
Stubičar Mojmir, Cesta v Teharje 003,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 000292160.
gnh-276589
Šinkovec Franc, Kremenik 001, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000826435.
gng-276615
Šorli Domen, Pajkova ulica 029,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001382993.
gni-276638
Špiljak Gordana, Porabska ulica 004,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001908434. gnq-276755
Tomasović Danica, Vojkova cesta 087,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000407026.
gnu-276576
Tominc Darja, Cesta na Markovec
003 / Strada di Monte Marco 003, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001358847. gnv-276625
Tomković Srđan, Pot na Rakovo jelšo,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636782.
gnk-276561
Toner Elizabete, Brigadirska cesta 013,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001052362.
gnr-276754
Turk Jože, Podcerkev 041, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001190763.
gnh-276364
Urankar Marjan, Senožeti 030 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001736006.
gnc-276669
Vidrih Zdravko, Črni potok pri Kočevju
009, Kočevje, osebno izkaznico, št.
000013296. gnb-276770
Vitez Milan, Rožice 021, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001666495. gnp-276381
Waltl Prodnik, Tomšičeva ulica 035,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001472122. gnr-276679
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Willewaldt Lara, Cesta Cirila Tavčarja
001, Jesenice, osebno izkaznico, št.
002154243. gnq-276605
Zamuda Martina, Volkmerjeva cesta
011, Ptuj, osebno izkaznico, št. 002048232.
gnc-276619
Žager Hedvika, Petrovče 216, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001756433.
gnz-276771
Žebovec Nataša, Ob hribu 018,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000672787.
gnz-276571
Žgajnar Andreja, Vnajnarje 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000073862.
gnl-276560

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arnež Neža, Smledniška cesta 087,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002121474, reg. št. 59515, izdala UE
Kranj. gny-276747
Avdyli Bajram, Cinkarniška pot 010,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B F G H,
št. S 000554151, reg. št. 10089, izdala UE
Celje. gnj-276412
Ažman Tija, Videm 053, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 003019015, reg. št. 214069, izdala UE
Ljubljana. gnp-276431
Bajc Gregor, Lackova cesta 063,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001238775, reg. št. 114662, izdala UE
Maribor. gnj-276437
Bajt Maruša, Bavdkova ulica 005, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH – vozi z očali
ali lečami, št. S 001909176, reg. št. 51884,
izdala UE Kranj. gnx-276748
Božič Natalija, Pri lipi 4, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2238503, reg. št.
12876, izdala UE Vrhnika. gnw-276524
Brdnik Rudolf, Ob Blažovnici 7,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002044044, reg. št. 52007, izdala UE
Maribor. gnr-276829
Brinovec Boštjan, Polje 029, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001714049, izdala UE Zagorje ob Savi.
gno-276532
Cerjak Matjaž, Kolodvorska 4/b, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B,C,CE,G,H, reg.
št. 20786, izdala UE Krško. gnn-276408
Čas Mateja, Šalek 088, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001382550, reg.
št. 126, izdala UE Velenje. gnz-276746
Čosić Svijetlana, Kranjska cesta 003,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 001533739, reg. št. 19815, izdala UE
Tržič. gny-276397
Črešnjevec Milan, Fulneška ulica 006,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 003041313, reg. št. 218, izdala UE
Ljutomer. gnx-276423
Dobravc Peter, Kersnikova ulica
001, Dob, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEFGH, št. S 001273462, izdala
UE Domžale. gnm-276784
Dolhar Janja, Rateče 039, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B F G H, št.
S 000795648, reg. št. 021, izdala UE
Jesenice. gng-276415
Donko Metka, Ramovševa ulica 057,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
A do 50 km/h, št. S 001864415, reg. št.
227852, izdala UE Ljubljana. gno-276432

Fister Andrej, Cesta v Lahovno 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003117468, reg. št. 43294, izdala UE
Celje. gno-276657
Galič Helena, Goriška ulica 006,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 000832841, reg. št. 17301, izdala UE
Celje. gnl-276410
Gavrić Petar, Rusjanov trg 004, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A ali 25 kW ali
0,16 kW/kg, B, G,H, št. S 00322190, reg. št.
275408, izdala UE Ljubljana. gnd-276443
Gerdina Janez, Grušovlje 006, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEGH,
št. S 001816684, reg. št. 021, izdala UE
Mozirje. gnk-276736
Germovšek Stanka, Zdole 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
20407, izdala UE Krško. gnr-276429
Golob Helena, Brode 10, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s 1831116,
reg. št. 218, izdala UE Žalec. gno-276732
Gradišnik Mirt Marjeta, Šmarjeta pri Celju
030 A, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B G
H, št. S 003130010, reg. št. 29410, izdala
UE Celje. gnh-276414
Grenko Marina, Cesta talcev 018,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003168300, reg. št. 127, izdala UE
Velenje. gnb-276745
Grobnik Sabina, Nasova 048, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 002230731, reg. št. 276998, izdala UE
Ljubljana. gnl-276435
Hace Aleš, Unec 110, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št.
S 001344314, reg. št. 7230, izdala UE
Cerknica. gnw-276424
Hohler Marija, Modrič 2, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000708477, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-276392
Horvat Milan, Trnovski vrh 10, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 682845, izdala UE Ptuj. gnd-276343
Ivanuša Nikola, Zadrečka cesta 011,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001780969, reg. št. 021, izdala UE
Mozirje. gnl-276735
Jesenko Ana Matilda, Lesno Brdo
66(a), Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003012431, izdala UE Vrhnika.
gns-276528
Jurjević Kristijan, Mestni trg 003,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 003128102, reg. št. S15182, izdala UE
Celje. gnm-276409
Keržan Janez, Kolodvorska cesta 002 B,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B C G H,
št. S 001264596, reg. št. 166201, izdala UE
Ljubljana. gnk-276436
Kjabaj Mira, Ulica Tolminskih puntarjev
002B, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. B G H, št. S 001804754, reg. št. 6048,
izdala UE Nova Gorica. gnc-276419
Klemenčič Franc, Podgorje 095,
Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. B G
H, št. S 000816121, izdala UE Kamnik.
gnx-276398
Kodrič Franc, Krška vas 61, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F, G
in H, št. S 1705181, reg. št. 12250, izdala
UE Brežice. gnr-276404
Kodrič Veronika, Stojnci 31, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 534616, reg.
št. 218, izdala UE Ptuj. gnb-276395
Könye Ede, Hodoš 058 A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE F G H, št. S 003123115, reg. št. 218,
izdala UE Murska Sobota. gnz-276421

Št.

98 / 26. 10. 2007 /

Stran

7125

Koprivec Miha, Cesta Toneta Tomšiča
098 F, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
G H, št. S 00133668, reg. št. 021, izdala UE
Jesenice. gnf-276416
Koren Istok, Bukovec 23, Zgornja
Polskava,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BBECCEGHA-50km/h, št. S 001882616,
reg. št. 021, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-276537
Korošec
Zlatko,
Črešnjevec
34,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEGH, št. S 1473102, reg. št. 021,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnl-276535
Kosev Kostadin, Trg revolucije 009,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001408599, reg. št. 1178, izdala UE
Maribor. gnn-276433
Kosmač Aleš, Fužine 006, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 001997603, reg. št. 173, izdala UE Škofja
Loka. gnb-276420
Košir Janez, Tržaška cesta 238,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001990327, reg. št. 61840, izdala UE
Ljubljana. gnb-276645
Kovač Antonija, Novo polje, Cesta X/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001616979, reg. št. 74382, izdala UE
Ljubljana. gnw-276649
Kovač Tatjana, Ljubljanska cesta 008,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 003186639, reg. št. 10035, izdala UE
Kamnik. gnc-276519
Kovačec Dragica, Resnik 038, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001057103, reg. št. 12034, izdala UE
Slovenske Konjice. gnp-276731
Krajnik Karl, Rifengozd 029, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B F G H,
št. S 003049016, reg. št. 000011305.
gng-276390
Kranjec Tjaša, Gradišče 001 B, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001744728, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnf-276741
Kravos Ana, Male Žablje 10B,
Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3131046, reg. št. 52793, izdala UE
Ajdovščina. gnd-276543
Kristan Bojan, Sojerjeva ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001825639, reg. št. 263122, izdala UE
Ljubljana. gnc-276644
Kropivšek Bojan, Črnuška cesta 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 002086712, reg. št. 92852, izdala UE
Ljubljana. gnf-276441
Krume Andrej, Tavčarjeva ulica 009,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001663215, reg. št. 62665, izdala UE
Maribor. gny-276722
Krušič Jožko, Mestni trg 007, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B F G H, št.
S 001945963, reg. št. 189657, izdala UE
Ljubljana. gni-276438
Kukovič Vasja, Nazorjeva ulica 033,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001534779, reg. št. 101496, izdala UE
Maribor. gnv-276725
Kuzman Mitjan, Dobrova 053, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S 001159309, reg. št. 40170, izdala UE
Celje. gni-276413
Kuzmič Primož, Vratji vrh 004, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. G H,
št. S 001181459, reg. št. 13298, izdala UE
Gornja Radgona. gno-276407
Lango Dušanka, Ulica Gradnikove
brigade 061, Nova Gorica, vozniško
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dovoljenje, kat. B G H, št. S 003204207,
reg. št. 50695, izdala UE Nova Gorica.
gne-276417
Lapajne Vojko, Reboljeva ulica 007,
Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. S 002090215, št. S 002090215, reg. št.
73931, izdala UE Ljubljana. gnb-276445
Leban Saša, Dolje 002, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEFGH,
št. S 001669433, izdala UE Sežana.
gne-276742
Lonec Jasna, Prešernova ulica 012,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000496359, reg. št. 52699, izdala UE
Maribor. gnr-276729
Lubas Ines, Pregljeva ulica 010,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002252924, reg. št. 135259, izdala UE
Maribor. gns-276728
Lustek Simona, Trg Prekomorskih brigad
012, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G
H, št. S 001991235, reg. št. 253007, izdala
UE Ljubljana. gnh-276439
Luštrik Rok, Goričane 042 B, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001214691, reg. št. 195664, izdala UE
Ljubljana. gne-276542
Majcen Zvonko, Spodnje vodale 008,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001600639, reg. št. 5165, izdala UE
Sevnica. gnh-276539
Marinović Aleksandar, Ob Studencu 019
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G
H, št. S 001943936, reg. št. 108480, izdala
UE Ljubljana. gny-276447
Mavrek Renata, Kremen 2/e, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
20337, izdala UE Krško. gnt-276427
Meršol Bogdan, Podpeč 073, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 1164709, reg. št. 51892, izdala UE
Ljubljana. gnd-276393
Mikec Miriam, Rudnik II/1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001708654, reg. št. 230560, izdala UE
Ljubljana. gnm-276359
Mikek Janez, Zgornje Pobrežje 017,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001462683, reg. št. 021, izdala UE
Mozirje. gnn-276733
Mišić Danijel, Celovška cesta 050,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001825683, reg. št. 208767, izdala UE
Ljubljana. gnq-276430
Ninković Slavko, Kraška cesta 069,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. B G
H, št. S 001810274, izdala UE Sežana.
gnb-276520
Odeb Igor, Mazijeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001708252, reg. št. 11964, izdala UE
Ljubljana. gnz-276646
Olah Rolando, Slovenska ulica 19,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. SM 0000007978, izdala UE Lendava.
gnc-276794
Orel Srečko, Petričeva ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 002233927, reg. št. 142837, izdala UE
Ljubljana. gnc-276444
Osolin Franc, Češenik 019, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B F G H, št.
S 003048808, reg. št. 10233, izdala UE
Domžale. gns-276403
Palčič Peterc Marija, Nova vas 002,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003205122, izdala UE Grosuplje.
gno-276582
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Pečar Primož, Krimska ulica 022,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 003146382, reg. št. 21516, izdala UE
Ljubljana. gne-276442
Pečnik Miran, Pržanjska ulica 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 002083622, reg. št. 95736, izdala UE
Ljubljana. gnz-276446
Peruš Boštjan, Sv. Primož nad Muto
46 A, Muta, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEFGH, št. S 1809450, reg.
št. 10713, izdala UE Radlje ob Dravi.
gni-276738
Petakovič Marina, Pot na Polšco 74,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg.
št. 21758, izdala UE Krško. gns-276428
Petrovič Ivan, Pohorskega bataljona
ulica 002, Radenci, vozniško dovoljenje, kat.
A B C F G H, št. S 000537245, reg. št. 2022,
izdala UE Gornja Radgona. gnp-276406
Poglajen Marija, Spodnja Kapla 88 A,
Kapla, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1684084, reg. št. 4716, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnh-276739
Poje Ivanka, Mengeška cesta 020,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000627399, izdala UE Domžale.
gnl-276785
Posega Eli, Snežniška cesta 013,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 003210773, reg. št. 13606, izdala UE
Postojna. gnv-276425
Preglav Ernest, Glavni trg 21, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A, B; F; G; H, št.
S 589908, reg. št. 3089, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnz-276396
Prejac Darko, Strjanci 006, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003137290, reg. št. 218, izdala UE Ormož.
gnn-276633
Preložnik Milan, Vas 001, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. A B F G H, št.
S 001546834, reg. št. 3519, izdala UE
Kočevje. gnu-276401
Pungartnik Gregor, Rimska cesta 018 A,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. A1 A B G
H, št. S 003197612, reg. št. 12330, izdala
UE Trebnje. gnq-276405
Radinović Goran, Ižanska cesta 440/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003103910, reg. št. 181287, izdala UE
Ljubljana. gnq-276655
Robek Tomaž, Koroška vas 036, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 001656718, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnf-276391
Roškar Evgen, Šalek 083, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002073340, reg. št. 125, izdala UE
Velenje. gnd-276743
Selan Ana, Osredek 016, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 002089309, reg. št. 47015, izdala UE
Ljubljana. gng-276440
Sep Katja, Lendavska ulica 004, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001476228, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gny-276422
Sevšek Nejc, Cesta na Roglo 011 F,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003114405, reg. št. 15400, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc-276744
Slovnik
Janez,
Dragomelj
086,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002161979, izdala UE Domžale.
gnk-276786
Soroscy Jure, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 001372508, reg. št. 235913, izdala UE
Ljubljana. gns-276653
Spruk Vili, Potok v Črni 005, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. A B BE C CE F G
H, št. S 001583524, reg. št. 12893, izdala
UE Kamnik. gnw-276399
Strehar Vesna, Šentvid pri Lukovici 046,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001468527, izdala UE Domžale.
gnj-276787
Šabić Klementina, Cesta Železarjev
023, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGHA-50km/h, št. S 002039344, reg. št.
24843, izdala UE Kranj. gnw-276749
Šemen Dragomir, Gornja Bistrica 153 A,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001877974, reg. št. 218, izdala
UE Lendava. gnz-276721
Šparemblek Marija, Litostrojska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000241397, reg. št. 29591, izdala UE
Ljubljana. gnd-276668
Tominc Darja, Cesta na Markovec 003,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000063133, izdala UE
Koper. gnu-276626
Trpin Sebastjan, Adamičeva cesta 003 B,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003165868, izdala UE Grosuplje.
gnp-276581
Turk Jože, Podcerkev 041, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BBEFGH, št.
S 001427734, reg. št. 4768, izdala UE
Cerknica. gnq-276530
Urankar Damijan, Snovik 002 A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 003041812, reg. št. 18595, izdala UE
Kamnik. gnv-276400
Urankar Marjan, Senožeti 030 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001987270, reg. št. 132783, izdala UE
Ljubljana. gnb-276670
Vaca Gregor, Grobeljska pot 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
A le do 50 km/h, št. S 001716970, reg. št.
255443, izdala UE Ljubljana. gnm-276434
Veronik Ivan, Mariborska cesta 4, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 739286, reg. št. 9014, izdala UE Radlje
ob Dravi. gng-276740
Vidrih Zdravko, Črni potok pri Kočevju
009, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A
B F G H, reg. št. S 001546837, izdala UE
Kočevje. gnt-276402
Visočnik Matevž, Lackova cesta 247,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003107372, reg. št. 133438, izdala UE
Maribor. gnu-276726
Vrhkar Matjaž, Vidovdanska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003221680, reg. št. 291805, izdala UE
Ljubljana. gny-276647
Waltl Prodnik Alenka, Tomšičeva ulica
035, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001983483, izdala UE
Slovenj Gradec. gnq-276680
Zavnik Danijel, Zavino 23, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 3012284, reg. št. 15481, izdala UE
Ajdovščina. gnb-276545
Zavšek Suzana, Šmartno v Rožni dolini
019, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001485149, reg. št. S48520, izdala UE
Celje. gnk-276411
Zejak Ljubiša, Bijelo polje, Tustovo,
vozniško
dovoljenje,
kat.
HG,
št.
S 000130141, izdala UE Škofja Loka.
gnc-276719
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Žemva Helena, Rožna dolina 021,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001747156, izdala UE Radovljica.
gnu-276426
Žgajnar
Andreja,
Vnajnarje
16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001864848, reg. št. 228780, izdala UE
Ljubljana. gnu-276651

Zavarovalne police preklicujejo
Borovničar Ema, Cesta v Žlebe
9, Medvode, zavarovalno polico, št.
50500047384 – polica življenskega
zavarovanja, izdana na ime pokojnika
Borovničar Ivana. gne-276492
Kocjan Jožica, Ulica 21. oktobra
4/a, Črnomelj, zavarovalno polico, št.
41401002480,
izdala
Zavarovalnica
Slovenica življenje d.d. gnw-276499
Mikložič Samo, Cesta na polje 31,
Pragersko,
zavarovalno
polico,
št.
50500019042. gns-276328
Rončević Nenad, Majde Vrhovnikove
ulica 18, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 469640, izdala Zavarovalnica Adriatic.
gnj-276712
Šinkovec Robert, Srednja Kanomlja
34, Spodnja Idrija, zavarovalno polico, št.
50500032450, izdala Zavarovalnica KD
življenje. gnn-276758
Teršek Boštjan, Mestna ulica 8, Laško,
zavarovalno polico, št. 00201109742
zavarovanec Micra T d.o.o. Leasing & Renta
-a-car Ljubljana. gnt-276502

Spričevala preklicujejo
Ahtik Klavdija, Obrtna cesta 23, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 1995.
gnz-276496
Bagarič Danijela, Škofjeloška cesta 13,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gnw-276349
Bera Helena, Kostanjevec 30/a, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
spričevala od 1. do 3. letnika Srednje šole
Slovenska Bistrica, izdano leta 2002 – 2005.
m-1083
Beranič Robert, Ul. v Kote 1/a, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo SKSŠ TAM
Maribor, izdana leta 1988. m-1078
Bezjak Julija, Volkmerjeva ulica 47, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 4. letnika Srednje ekonomske šole
Ptuj – ekonomski tehnik, izdano leta 1993
– 1996. m-1091
Blažič Stanka, Volok 28, Šmartno ob
Dreti, spričevalo o končani OŠ Rečica ob
Savinji podružnica OŠ Mozirje, izdano leta
1993. gng-276715
Cevzar Maruša, Šenbric 37/a, Velenje,
spričevalo 8. razreda OŠ Šalek Velenje,
izdano leta 2003. gnh-276764
Cizerl Ljubica, Jareninski vrh 42,
Jarenina, spričevalo o končani OŠ Jarenina,
izdano leta 1982. m-1076
Cvijanović Sašo, Partizanska cesta 14,
Rakek, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1996, 1997 in 1998. gnx-276723

Česen Aleksandra, Velesovo 50, Cerklje
na Gorenjskem, obvestilo o uspehu 3.
letnika Ekonomske šole v Kranju, šolsko
leto 2005/2006. gnr-276479
Dizdar Ermin, Savska cesta 6/a,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Lucija
– Piran, izdano leta 1998. gnm-276734
Dizdar
Ermin,
Savska
cesta
6/a, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
SGGEŠ v Ljubljani, izdano leta 1999 do
2002. gnj-276737
Drešar Miha, Nasovče 19, Komenda,
spričevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije
ŠCRM Kamnik, izdano leta 2005.
gnf-276491
Erjavec Borut, Gimnazijska cesta
15/e, Trbovlje, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske srednje šole Trbovlje,
izdano leta 2000. gny-276372
Eržen Janez, Ševlje 27, Selca, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in
cestno prometne šole Škofja Loka, izdano
leta 1992. gnp-276506
Ferenčak Daniel, Jugovo 8, Beltinci,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
in poklicne šole Murska Sobota –
smer elektrotehnik, izdano leta 2001.
gnq-276355
Ferk Rene, Greenwiška 12, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Živilske šole
v Mariboru, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
m-1105
Fišinger Vlasta, Kraigherjeva 64,
Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in 3. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
2003 in 2005. m-1097
Fištravec Marija, Sp. Voličina 108,
Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole – smer krojač, izdano
leta 1975. m-1108
Foš Danijel, Hajdoše 52, Hajdina,
spričevalo o končani OŠ Tone Žniidarić
Mladika. gnw-276824
Franinović Marko, Pod lipami 7, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 1999. gnm-276509
Frelih Marinka, Kokra 4/a, Preddvor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1989 in 1990.
gnh-276714
Gale Darja, Polje, cesta XXX 24a,
Ljubljana-Polje, diplomo Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, št. I/ZT-151, izdana leta 1985
na ime Keber Darja. gnj-276487
Gljuk Nina, Pod hribom 13, Bistrica ob
Dravi, spričevalo 2. letnika Gimnazije in
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2002. m-1101
Gnjezda Maruška, Gore 22, Idrija, indeks,
št. 98004052, izdala Pedagoška fakulteta v
Kopru. gnb-276495
Grah Timotej, Černelavci, Liškova 10,
Murska Sobota, spričevalo 8. razreda
OŠ I. Murska Sobota, izdano leta 2002.
gnl-276710
Hočevar Polona, Kolodvorska ulica 21,
Slovenska Bistrica, spričevalo o končani OŠ
Slava Klavora Maribor, izdano leta 1983.
m-1085
Horvat Katja, Spodnja Korena 68,
Zgornja Korena, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor – smer
trgovec, izdano leta 1999 in 2000. m-1103
Hrgovič Matija, Kovorska cesta 59, Tržič,
spričevalo poklicne mature EGSŠ Radovljica
– turistični tehnik, šolsko leto 2001/2002.
gno-276332
Janjevak Ana, Cesta Andreja Bitenca 66,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
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Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnh-276489
Jensterla Samo, Srednje Gameljne 33/g,
Ljubljana Šmartno, maturitetno spričevalo
in spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.
gng-276515
Jusič Mirela, Cesta v Celje 10, Ljubečna,
Srednje in poklicne strokovne šole Abitura
– smer trgovec, prodajalec. gnz-276371
Kavčič Natalija, Preglov trg 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2004, izdano
na ime Milosavljević Natalija. gnd-276518
Klemenčič Martina, Mala vas 7, Sveti
Tomaž, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano na ime Plohl Martina. gnq-276705
Kodrič Suzana, Majšperk 30, Majšperk,
zaključno spričevalo III. gimnazije Maribor,
izdano na ime Novak Suzana, leta 1992.
gnm-276484
Krivc Bojan, Zg. Vižinga 19/a, Radlje
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje,
izdano leta 1996. gns-276503
Kukovič Maja, Mariborska cesta 60,
Šentilj v Slov. goricah, spričevalo 1. letnika
Šole za oblikovanje – smer frizer, izdano
leta 2001. m-1077
Kuzmanović Mladen, Plave, Vojkova
26, Deskle, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole v Izoli,
izdano leta 1995. gny-276497
Lah Luka, Tomšičeva 23, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenska Bistrica, izdano
leta 2007. m-1102
Lakičević Emilija Mateja, Ulica Moše
Pijade 26, Maribor, spričevalo 4. letnika
I. gimnazije Maribor, izdano leta 2007.
m-1107
Laznik Adolf, Miklavž pri Taboru 10,
Tabor, spričevalo o končani OŠ Vransko,
izdano leta 1979. gnp-276481
Lešnik Uroš, Mariborska cesta 16, Sv.
trojica v Slov. goricah, spričevalo 4. letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1999. m-1093
Lihteneker Jaka, Rapočeva ulica
12, Maribor, spričevalo poklicne mature
Srednje elektro šole Ptuj, izdano leta 2003.
gni-276792
Mavrič Iris, Lenart 24, Gornji grad,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju – smer frizer, izdano
leta 1999. gne-276717
Mesarič Aleš, Panonska 4, Ptuj, indeks,
št. 20070180, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gno-276507
Mikuš Brigita, Gore 17, Idrija, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 1995,
izdano na ime Dolenc Brigita. gnb-276795
Movrin Jerica, Prešernova cesta 27,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 1995, izdano na ime Škofic Jerica.
gnj-276662
Mrljak Ivana, Ulica XIV divizije 5, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani – ekonomski tehnik,
izdano leta 2001. gnq-276830
Novak Lidija, Srednja vas Poljane
11/a, Poljane nad Škofjo Loko, spričevalo
4. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2007. gnc-276494
Obreza Janez, Dragomerška cesta
66, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Gimnazije Poljane. gnv-276500
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Ozim Matej, Koroška ulica 37, Ruše,
indeks, št. 29016530, izdala FS Maribor.
m-1078
Pašić Suljić Denis, Prešernova cesta
97a, Velenje, spričevalo 3. letnika in diplomo
Srednje gradbene poklicne šole v Ljubljani,
izdano leta 1993, izdano na ime Suljić
Denis. gnn-276337
Pejič Dean, Prekomorskih brigad 60/b,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o končani
OŠ Miren, izdano leta 2000. gnf-276366
Peterneli Martin, Franja Kozarja 14,
Veržej, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole – smer ekonomski tehniku, izdano leta
1989 in 1990. gnv-276350
Pfeifer Marko, Zgornji Motnik 18/b,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
šole Domžale, izdano leta 1996 do 1999.
gnu-276351
Plemenitaš Magda, Spodnji Slemen 11/h,
Ruše, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za trgpvinsko dejavnost v Ljubljani, izdano
leta 1992 in 1993, izdano na ime Črtalič
Magda. gnb-276720
Pregl Nada, Sp. Žerjavci 49, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo 5. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004.
m-1079
Radojkovič
Poletti
Radojka,
Trg
1. maja 6, Piran – Pirano, diplomo Srednje
zdravstvene šole Piran, izdana leta 1987.
gny-276347
Ravnikar Nika, Gradnikova cesta 107,
Radovljica, spričevalo 3. in 4. letnika
Ekonomske gimnazije in srednje šole
Radovljica, izdano leta 2005 in 2006.
gnf-276791
Roj Gregor, Ul. kneza Koclja 16, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje strojne
šole Maribor, izdano leta 2002, 2003 in
2004. m-1106
Rudman Marija, Kogejeva ulica 8,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja ekonomska
šola v Kamniku. gnt-276352
Skledar Alen, Turjaško naselje 20,
Kočevje, indeks, izdala PTT PET Ljubljana
leto izdaje 1987 – 1990. gny-276822
Slana Molnar Sonja, Obrtniška ulica
8, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole – smer ekonomski
tehnik, poslovni tajnik, izdano leta 1998.
gnh-276339
Soršak Dušanka, Šarhova 33, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj –
poslovni tajnik, izdano leta 1997, izdano na
ime Ernatič Dušanka. gnk-276511
Sovič Marko, Planinska 9, Lesce,
spričevalo splošne mature in obvestilo
o uspehu pri splošni maturi Srednje
ekonomske in turistične šole Radovljica,
izdano leta 2003. gni-276713
Škrinjar Samo, Postružnikova 10,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Murska Sobota – smer
prodajalec, izdano leta 2005. gnb-276370
Šnuderl Igor, Hotinja vas, Lešnikova 22,
Orehova vas, maturitetno spričevalo SKSMŠ
v Mariboru, izdano leta 2000. m-1109
Šošter Stanka, Novak 16/a, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1098
Šporin Tomaž, Bezena 37, Ruše, diplomo
SKSMŠ Maribor – strojni tehnik, izdana leta
1985. m-1090
Šulek Maja, Ulica 5. prekomorske 13,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole Ptuj – smer prodajalec, izdano leta
1996. gnx-276823

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Trumić Ajida, Okrogarjeva kolonija 6,
Zagorje ob Savi, spričevalo od 1. do 4.
letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1999, 2001,2002 in 2003, izdano
na ime Botonjić Ajida. gnk-276336
Vereš Boštjan, Zelena ulica 3, Murska
Sobota, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje v Mariboru – medijski tehnik,
izdano leta 2007. m-1089
Vimpolšek Gregor, Lenartova pot 22,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in
srednje šole Brežice, izdano leta 1993 in
1994. gnd-276793
Zagajšek Matej, Predenca 10, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o končani OŠ Šmarje pri
Jelšah. gns-276353
Zajamšek Mirjana, Selovec 44, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo od 1. do 3. letnika
ŠC Slovenj Gradec. gnm-276709
Žiberna Nina, Komen 132/c, Ajdovščina,
indeks, št. 20040590, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnh-276389

Drugo preklicujejo
Boštjančič
Andrej,
Skadanščina
12, Materija, vozno karto, št. 4508.
gnp-276706
Božiček Bogdan, Zg. Gorje 13, Zgornje
Gorje, delovno knjižico. gnc-276369
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, licenco za vozilo z reg. št. CE
U7- 419. gnv-276354
Črnkovič Anton, Šalka vas 153, Kočevje,
ADR certifikat št. 022281, izdal Inštitut za
varstvo pri delu in varstvu okolja Maribor,
podružnica Ljubljana. gng-276490
Čurin Marko, Šentovec 7/a, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 93404500,
izdala Fakulteta za strojništvo. m-1084
Danč Franc, Lendavska 19/b, Murska
Sobota, 16 delnic CATV, vpisane v delniško
knjigo pod št. 1651. gno-276707
Dobravc Peter, Kersnikova ulica 1,
Dob, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000639000, izdana pri Cetisu
Celje. gnr-276504
Drevenšek
Sebastijan,
Zgornje
Gruškovje 49, Podlehnik, delovno knjižico.
gnr-276329
Dritan Džemaili, Ul. heroja Šaranoviča
10, Maribor, delovno knjižico, št. 22525.
m-1092
Faninger Neva, Mijavčeva ulica 32,
Škofljica, delovno knjižico. gnm-276534
Feldi Šandor s.p., Šišenska cesta 44,
Ljubljana, izvod licenece za prevoz potnikov,
št. 01010414, reg. oznaka LJ R6 – 75Z.
gnl-276335
Fijan Uroš, Goriška 16, Maribor, delovno
knjižico, reg. št. 24839. m-1088
Filej Katja, Vojkova cesta 1037a, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnx-276327
Filipič Peter, Scopolijeva 19, Ljubljana,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo, št.
3736-2-00934/07. gnv-276825
Florjan Klavdija, Sovjak 2, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gne-276342
Gačnik Dejan, Leskovec 52, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 93595127, izdal
FERI Maribor. m-1095
Habjanič Natalia, Popovci 7/c, Ptujska
Gora, delovno knjižico. gni-276338
Hercigonja Andreja, Trg Kralja Tomisla
va 1, Prelog, Hrvaška, študentsko izkaz

nico, št. 01001694, Pedagoška fakulteta.
gnk-276486
Horvat Darko, Vadarci 50/a, Bodonci,
delovno knjižico, št. 57978, izdala UE
Murska Sobota. gnj-276341
Horvat Lea, Tibolci 55, Gorišnica,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
– zdravstveni tehnik, izdano leta 2004.
m-1087
Horvat Metka, Koritenska cesta 6/c,
Bled, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 28/XIV-P, opravljen na Inštitutu
za pljučne bolezni Golnik, izdano leta 1985.
gnz-276346
HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska
cesta 78, Velenje, službeni izkaznici, izdani
na ime Divkovič Zvonko, št. 007860 in
Založnik Franc, št. 007059. gns-276828
Japelj Barbara, Bevke 126/a, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 01002703,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gng-276365
Jerančič Tjaša, Novosadska ulica 4B,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-276452
Jerman Davor, Šared 34, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 25007148,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnu-276326
Jurčič Tomaž, Krpanova ulica 11, Koper
– Capodistria, službeno izkaznico, št.
012709-1. gnq-276330
Kandus Tomaž, Ustje 15, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 92031051, izdala
Fakulteta za humanistične študije v Kopru.
gng-276344
Kirbiš Andrej, Zg. Duplek 64, Spodnji
Duplek, certifikat za prevoz nevarnega
blaga – ADR, št. 022445, izdalo Ministrstvo
za notranje zadeve. m-1082
Klopčič Vrbnjak Mateja, Novi log
19/a, Hrastnik, delovno knjižico, št. 0416944.
gnc-276348
Kosi Andreja, Mekotnjak 37, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 61246894, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gnk-276711
Križnik Primož, Pod Vrtačo 020, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 21019045, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnn-276333
Kuhelj Primož, Kozinova 11, Grosuplje,
delovno knjižico. gnc-276394
Kukman
Barbara,
Čopova
ulica
10, Črnomelj, delovno knjižico, ser. št.
A 477171, reg. št. 2555, izdala UE Črnomelj.
gnb-276345
Lamovec Erik, Briše pri Polhovem
Gradcu 22/a, Polhov Gradec, delovno
knjižico. gnk-276386
Majnik Ita, Vikrče 35/b, Ljubljana
Šmartno, delovno knjižico. gnu-276826
Malinović Brigita, Rogoška 71, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št.
24682, izdala UE Maribor. m-1080
Malok Samantha, Stara ulica 10, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 30802716,
izdala Medicinska fakulteta v Mariboru.
gnd-276493
Markova Lenka, Baragova, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70070196,
Filozofska fakulteta Ljubljana. gnm-276334
Marzi Gianfranco, Hrvatini 154, Ankaran
– Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 3734-691/94 z dne 31. 3.
1994. gnr-276704
Matuš Vendel, Trstenjakova 33, Murska
Sobota, 16 delnic CATV, vpisane pod
številko 1822. gng-276340
Medič Juš, Strojeva ulica 38, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19432522,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-276789
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Merzel Eva Klara, Ul. Hermana Potočnika
9, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani.
gnv-276800
Mitković Predrag, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-276730
Mlakar Damjan, Šolska ulica 29,
Šempeter v Savinjski dolini, delovno
knjižico, ser. št. A 581897, reg. št. 491/2004.
gnd-276368
Movrin Jerica, Prešernova cesta 27,
Domžale, delovno knjižico. gnl-276660
Nuhanović Zufer, Turjaško naselje 10,
Kočevje, delovno knjižico. gnw-276799
Oblak Andrej, Ulica Tončka Dežmana 2,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 63000233,
izdala Fakulteta za računalništvo v Ljubljani.
gnx-276798
Orel Valter, Cesta Goriške fronte 76,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gns-276478
Pačnik Jure, Gabrovnik 23/b, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 93565720,
izdala FKHT Maribor. m-1086
Pavlinek Gabrijel, Levčeva ulica 9,
Maribor, delovno knjižico, št. 48419, izdala
UE Maribor. m-1104
Pinterič Anja, Mostec 5/a, Dobova,
delovno knjižico. gne-276367
Pleško Miha, Pot čez gmajno 55,
Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdala
Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani, št.
0005895021. gng-276690
Prašnikar Viktor, Senožeti 38, Dol pri
Ljubljani, nacionalno licenco za tovorno
vozilo MAN 17.232F z reg. št. LJ F6 – 86X.
gnd-276418
Prohočan d.o.o., Čobčeva 28, Hoče,
licenco o opravljanju prevoznih storitev
za tovorno vozilo z reg. št. MB R5-40T.
gnt-276827
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznike
nedržavljane EU – obrtna zbornica, na
ime Vladislav Marton, izdana 18. 4. 2007 z
veljavnostjo 27. 6. 2007. gnf-276716
Puklavec Renato, Industrijska 6, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 19945298.
m-1094
Ranković Dragan, Ulica 7. avgusta
11, Dob, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500001625000, izdana pri Cetis-u
Celje. gnu-276501
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Volaš Mlade-
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na, zap. št. 2172, izdano dne 22. 3. 2005.
Ob-28799/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska cesta
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Kamenšek Emila, zap. št.
2197, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-28800/07
Roškar Natalija, Orehovci 3/a, Gornja
Radgona, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija Maribor, št. 0005862489.
m-1096
Sajevic Vida, Linhartova cesta 82,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za poklic višji sanitarni tehnik,
izdalo Ministrstvo za zdravje, leta 1979.
gni-276488
Skedelj Valentina, Črmošnjice 29, Semič,
delovno knjižico. gni-276788
Smolar Silva, Raduše 33, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št.
93567766, izdala FKKT Maribor. m-1100
Starc Marjeta, Cankarjeva 45, Murska
Sobota, 16 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod številko 1717.
gnn-276708
Šiles Aleksander, Kopališka 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-276718
Šori Iztok, Majcigerjeva ulica 7, Maribor,
delovno knjižico, št. 20907, izdala UE
Maribor. gng-276790
Štefančič Tomaž, Zagorica pri Dolskem
13, Dol pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnv-276325
Triškovec Sonja, Ravne 165, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 68040056,
izdala Fakulteta za management Koper.
gnp-276331
Uštar Bojan, Prevalje 5/a, Lukovica,
delovno knjižico. gnn-276508
Vidmar Mirela, Vojkovo nabrežje 5,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gno-276482
Vrečar Edi, Slomškova 6, Šentjur,
delovno knjižico, ser. št. 243767, reg. št.
7329. gnx-276498
Žalig Iztok, Lendavska ulica 25, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 93505087,
izdala FG Maribor. m-1099
Žibert Sebastjan, Slovenčeva 115,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19455007, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-276510
Žigmund Aleš, Ulica Iga Grudna 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-276485
Žorman Žirovnik Suzana, Begova
40/a, Maribor, delovno knjižico, št. 40927.
m-1081
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