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Podaljšanje roka
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja
malega gospodarstva, turizma in kmetijstva
v Občini Pesnica (MUV, št. 35/1999) in Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma
in kmetijstva v Občini Pesnica (MUV, št.
13/2003) objavljata Občina Pesnica in Nova
kreditna banka Maribor d.d. podaljšanje roka
za prijavo na razpis.
V razpisu za dodelitev posojil pod ugodnejšimi pogoji za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma
v Občini Pesnica v letu 2007, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 109 z dne 30. 11.
2007, Ob-32120/07, se podaljša rok za pridobitev sredstev do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2008.
Občina Pesnica
Nova kreditna banka Maribor d.d.
Št. 430-79/2007/3
Ob-36576/07
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06) in Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 (ZDru-1) in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Ur.
l. RS, št. 3/06), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06
in 80/07) in pogodbe Matera ERA-NET št.
016102, Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
III. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v sklopu
iniciative Matera ERA-NET
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet III.
javnega razpisa za sofinanciranje mednaro-

dnih raziskovalnih projektov v sklopu iniciative Matera ERA-NET (v nadaljevanju: razpis)
je sofinanciranje trans-nacionalnih inovativnih raziskovalnih in razvojnih projektov na
področju znanosti o materialih in inženirstvu.
Področja razpisa so natančneje opredeljena
v Navodilu za prijavo na javni razpis, ki je del
razpisne dokumentacije.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske
regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Belgija (Flamska),
Belgija (Valonija), Finska, Francija, Irska,
Islandija, Italija, Izrael, Latvija, Luksemburg,
Nemčija (Severni Ren – Vestfalija), Norveška, Poljska, Slovenija, Španija (Baskija),
Španija (Madrid), Švica, Turčija in Velika
Britanija/Severna Irska. Seznam morebitnih
drugih sodelujočih držav/regij partneric bo
objavljen na www.matera.fi.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju
posameznega projekta morata, če je vključen industrijski partner, sodelovati najmanj
dva nacionalna partnerja iz 2 različnih držav/regij partneric, od katerih mora biti 1
koordinator projekta. V nasprotnem primeru
morajo v konzorciju posameznega projekta
sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj
dveh držav/regij, od katerih mora biti 1 koordinator projekta.
4. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 580.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo vsaj 5 najboljših projektov. 5 najboljših projektov bo sofinanciranih v višini do
65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer
največ do višine 116.000 EUR, ostali pa do
porabe sredstev.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem
tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 9. 2008. Rok
trajanja projektov je največ 36 mesecev (3
leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled osnutkov predlogov projektov, nacionalna strokovna presoja in svetovanje;
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in prijava)
sta obvezni za vsak projekt.
6.1 Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo.
Rok za oddajo internetne predprijave
predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 28. 2.
2008. Predprijavo predloga projekta odda
koordinator projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
6.2 Prijava
Ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, slovensko
prijavo projekta, finančni načrt in osnutek
konzorcijske pogodbe mednarodnega konzorcija, ki prijavlja projekt.
Rok za oddajo pisne prijave predloga
projekta (''Full-Proposal'') je 28. 4. 2008.
Prijavo predloga projekta odda vsak konzorcij, v katerem so slovenski nacionalni
partnerji.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
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– Navodilo za prijavo na javni razpis (Priloga 1),
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 2),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2
– ''Full-Proposal Form'' (Priloga 3),
– finančni načrt projekta (Priloga 4),
– obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 5),
– osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Postopek razpisa: obe fazi razpisa
(predprijava in prijava) sta obvezni za vsak
projekt.
8.1 Faza predprijave
Upravni odbor iniciative Matera in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo pregledata predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, in pripravita mnenje o
posamezni predprijavi predloga projekta z
nasveti prijaviteljem. Prijaviteljem bo Upravni odbor iniciative Matera posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti, in sicer
predvidoma v roku 30 dni po pregledu.
8.2 Faza prijave
8.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo izvedeno v roku 8 dni od
zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
8.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili mednarodni strokovnjaki in komisija Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo v skladu z določbami
razpisa in razpisne dokumentacije.
Ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov
so pomembnost projekta za nacionalne/regionalne programe in strategije, možnost
valorizacije, izkoriščanja rezultatov, dodana vrednost mednarodnega sodelovanja ter
znanstveno/tehnična ocena. Ocenjevalni
kriteriji so podrobneje opredeljeni in ovrednoteni v razpisni dokumentaciji (Navodilo
za prijavo na javni razpis).
Na osnovi dosežene ocene projektov bo
Upravni odbor iniciative Matera predlagal
posamezni državi/regiji partnerici, katere
projekte naj sofinancira.
8.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če
države partnerice ne dosežejo soglasja
o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri
takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do 31. 8. 2008.
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9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) v
poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-78/2007/3
Ob-36577/07
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4 in 89/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št.
3/06), Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07) in
pogodbe ERA-NET MNT št. 2003-510226 z
dne 13. 5. 2005, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
III. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET MNT
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet 3.
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET MNT (v nadaljevanju: razpis)
je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih
tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih
projektov na področju mikro in nanotehnologij.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države/regije partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države, katerih seznam je na
voljo na spletni strani www.mnt-era.net.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva nacionalna partnerja iz 2 različnih
držav/regij partneric, od katerih mora biti 1
koordinator projekta.
4. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 580.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo vsaj 5 najboljših projektov. 5 najboljših projektov bo sofinanciranih v višini do
65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer
največ do višine 116.000 EUR, ostali pa do
porabe sredstev.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem
tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 9. 2008. Rok
trajanja projektov je največ 36 mesecev (3
leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled osnutkov predlogov projektov, nacionalna strokovna presoja in svetovanje;
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in prijava)
sta obvezni za vsak projekt.
6.1 Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo.
Rok za oddajo internetne predprijave
predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 28. 2.
2008. Predprijavo predloga projekta odda
koordinator projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
6.2 Prijava
Ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, slovensko
prijavo projekta, finančni načrt in osnutek
konzorcijskega sporazuma mednarodnega
konzorcija, ki prijavlja projekt.
Rok za oddajo pisne prijave predloga
projekta (''Full-Proposal'') je 28. 4. 2008.
Prijavo predloga projekta odda koordinator
projekta. Vodja slovenskega dela projekta
odda vlogo tudi Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis (Priloga 1),
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 2),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2
– ''Full-Proposal Form'' (Priloga 3),
– finančni načrt projekta (Priloga 4),
– obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 5),
– osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000
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Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Postopek razpisa
8.1 Faza predprijave
Transnacionalni koordinacijski odbor
iniciative ERA-NET MNT (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo pregledata predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, in pripravita mnenje o
posamezni predprijavi predloga projekta z
nasveti prijaviteljem. Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative
ERA-NET MNT (TCT) posredoval poročilo
z nasveti po elektronski pošti, in sicer predvidoma v roku 30 dni po pregledu.
8.2 Faza prijave
8.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo izvedeno v roku 8 dni od
zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
8.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili nacionalni strokovnjaki
v skladu z določbami razpisa in razpisne
dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine in upravljavska zmožnost projektne
skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Navodilo za prijavo na javni razpis).
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative ERA-NET MNT (TCT)
predlagal posamezni državi/regiji partnerici,
katere projekte naj sofinancira.
8.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če
države partnerice ne dosežejo soglasja
o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri
takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do 31. 8. 2008.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) v
poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-80/2007/3
Ob-36580/07
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4 in 89/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračunov

Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št.
3/06), Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07)
in pogodbe ERA-NET HY-CO št. 011744 z
dne 24. 8. 2004, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET HY-CO
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET HY-CO (v nadaljevanju:
razpis) je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih raziskovalnih razvojnih projektov na
področju razvojnih strategij v okviru iniciative HY-CO ERA-NET. Področja razpisa so:
gorivne celice za soproizvodnjo toplotne in
električne energije za učinkovito, razpršeno
in raznovrstno proizvodnjo energije, druge
aplikacije, aplikacije v transportu.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Države partnerice
V okviru tega razpisa sodelujejo evropske države (v nadaljevanju: države partnerice): Danska, Francija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Slovenija ter Nordijski
center za raziskave v energetiki.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morajo sodelovati najmanj trije nacionalni partnerji iz 3 različnih
držav partneric, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. Sklenitev konzorcijskega
sporazuma je obvezna.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za
izvedbo tega razpisa je 50.000 EUR bruto
letno. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi
predpisi.
Izbran(i) projekt(i) bo(do) sofinanciran(i)
v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem
tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, dolo-
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čenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 8. 2008. Rok
trajanja projektov je največ 36 mesecev (3
leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled osnutkov predlogov projektov, nacionalna strokovna presoja in svetovanje;
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, mednarodna
strokovna presoja in izbira.
Obe fazi razpisa (predprijava in prijava)
sta obvezni za vsak projekt.
6.1 Predprijava
Popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo.
Rok za oddajo internetne predprijave
predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 14. 3.
2008. Predprijavo predloga projekta odda
koordinator projekta.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
6.2 Prijava
Ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, slovensko
prijavo projekta, finančni načrt in osnutek
konzorcijskega sporazuma mednarodnega
konzorcija, ki prijavlja projekt.
Rok za oddajo pisne prijave predloga
projekta (''Full-Proposal'') je 12. 5. 2008.
Prijavo predloga projekta odda koordinator
projekta. Vodja slovenskega dela projekta
odda vlogo tudi Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Navodilo za prijavo na javni razpis (Priloga 1),
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 2),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2
– ''Full-Proposal Form'' (Priloga 3),
– finančni načrt projekta (Priloga 4),
– obrazec slovenske prijave projekta
(Priloga 5),
– osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Postopek razpisa
8.1 Faza predprijave
Predprijave predlogov projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji,
bo pregledala in strokovno ocenila komisija
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in pripravila poročilo o posamezni
predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem. Prijaviteljem bo komisija Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po
elektronski pošti do 11. 4. 2008 posredovala
priporočilo glede oddaje prijave.

Stran

176 /

Št.

5 / 18. 1. 2008

8.2 Faza prijave
8.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo izvedeno v roku 8 dni od
zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
8.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili mednarodni strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in razpisne
dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: združljivost projekta z razpisom, znanstvena odličnost, izvedljivost raziskovalnega načrta in upravljavska zmožnost
koordinatorja, kompetence ter strokovno
znanje in izkušnje prijavitelja/raziskovalne
skupine/članov konzorcija, mednarodne povezave prijaviteljev/članov konzorcija, predvidena dodana vrednost konzorcija (transnacionalna, multi- ali interdisciplinarna).
Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Navodilo za prijavo na javni razpis).
8.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države
partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do 30. 7. 2008.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) v
poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-12/2007/3
Ob-36581/07
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št.
3/06), Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07)
in pogodbe ERA-NET PathoGenoMics št.
006793 z dne 25. 11. 2005, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
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II. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET PathoGenoMics
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet 2.
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET PathoGenoMics (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega
dela mednarodnih aplikativnih raziskovalnih
in razvojnih projektov s področja genomskega proučevanja patogenih mikroorganizmov
(bakterij in gliv) z namenom preprečevanja, diagnostike, zdravljenja in spremljanja
(monitoring) bolezni, ki jih povzročajo pri
ljudeh.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodelujejo naslednje
evropske države (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Slovenija in
Španija.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem
konzorciju s partnerji iz ostalih sedem sodelujočih držav. Do sofinanciranja so upravičeni raziskovalci oziroma raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 61/06
(ZDru-1) in 112/07), podrobneje opisanih v
Navodilih za prijavo na razpis.
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v
posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
V konzorciju posameznega projekta morajo
sodelovati najmanj trije in največ sedem partnerjev iz najmanj treh različnih sodelujočih
držav, od katerih mora biti en koordinator
projekta. V konzorciju morajo biti zastopani
partnerji iz akademske sfere in bodisi iz industrije bodisi s področja kliničnih raziskav.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
za izvedbo tega razpisa je 180.000 EUR
bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za
največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Okvirno ena tretjina razpisanih
sredstev (t.j. okvirno 60.000 EUR bruto letno) je namenjena sofinanciranju projektov
mladih znanstvenikov.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo najboljše projekte (eden izmed njih
bo projekt mladih znanstvenikov). Najboljši
projekti bodo sofinancirani v višini največ do
75 odstotkov upravičenih stroškov v skladu
z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za
raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C
323/2006).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.

5. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja izbranih projektov je 1. 1. 2009.
Rok trajanja projektov je največ 36 mesecev (3 leta), vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 36 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta.
6. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v dveh fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled ustreznosti glede na namen razpisa
ter izpolnjevanja formalnih kriterijev,
– 2. faza: glavna prijava (''Full Proposal''): strokovna presoja in izbira.
6.1 Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna predprijava in glavna prijava, so navedeni v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
6.1.1 Predprijava
Popolno predprijavo predloga projekta
odda koordinator projekta v imenu celega
konzorcija do 29. februarja 2008 v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije, in sicer
v elektronski obliki na Sekretariat PathoGenoMics (e-mail: m.karrasch@fz-juelich.de).
Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in jih v glavni prijavi ni moč bistveno spremeniti.
6.1.2 Glavna prijava
Do glavne prijave projektov so upravičeni
le konzorciji, ki so oddali predprijavo.
Popolno glavno prijavo je v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije do 15. maja
2008 potrebno poslati hkrati na 2 naslova:
A) koordinator projekta v imenu celega konzorcija pošlje prijavo projekta
na Sekretariat PathoGenoMics (e-mail:
m.karrasch@fz-juelich.de);
B) slovenski partner v projektu (oziroma
koordinator slovenskega dela projekta, če
je slovenskih partnerjev več) pošlje prijavo
projekta na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
6.2 Ocenjevanje in izbira
6.2.1 Faza predprijave
Pravočasno prispele popolne predprijave
predlogov projektov bo obravnaval Odbor
mednarodnih strokovnjakov glede na namen
razpisa in znanstveno kakovost predprijav.
Prijaviteljem bo Sekretariat PathoGenoMics poslal poročilo o rezultatih ocenjevanja
po elektronski pošti predvidoma do 31. 3.
2008.
6.2.3 Faza glavne prijave
6.2.3.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih glavnih predlogov
projektov ni javno in bo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS izvedeno v roku 8 dni od zaključka
razpisnega roka
6.2.3.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenjevali mednarodni strokovnjaki.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so znanstveni kriteriji in kriteriji
uporabne vrednosti predvidenih rezultatov
projekta. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Odbor mednarodnih strokovnjakov bo
pripravil prednostno listo najboljših projektov, na osnovi katere bo Upravni odbor
razpisa iniciative ERA-NET PathoGenoMi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cs predlagal posamezni sodelujoči državi,
katere projekte naj sofinancira.
6.2.3.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se sodelujoče
države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih
partnerjev v teh projektih. Če sodelujoče države ne dosežejo soglasja o sofinanciranju
projektov, pri katerih sodelujejo slovenski
nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo
sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do konca leta 2008.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Navodila za prijavo na II. javni razpis
PathoGenoMics,
2. prijavni obrazec predprijave – Form
“Pre-Proposal application form” (Priloga 1),
3. finančni obrazec predprijave – Form
“Financial plan” (Priloga 2),
4. prijavni obrazci glavne prijave –
''Full-Proposal Form'' (Priloga 3),
5. osnovni obrazec slovenske glavne prijave projekta (Priloga 4),
6. finančni načrt slovenskega dela projekta za celotno obdobje trajanja projekta
(Priloga 5),
7. osnutek pogodbe o sofinanciranju s
prilogami (Priloga 6).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel.
01/478-47-39 (mag. Marta Šabec Paradiž)
v poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 423-23/2007-3
Ob-36582/07
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov varovanja
in krepitve zdravja v letu 2008
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov varovanja in krepitve
zdravja, ki jih bo v letih 2008 sofinanciralo
Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo bo programe vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo v skladu z merili in
razpoložljivimi sredstvi in odločilo o načinu
in višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo.

II. Predmet razpisa so:
A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
A1 – Programi zmanjševanja škodljive
rabe alkohola,
A2 – Programi zmanjševanja rabe tobaka,
A3 – Programi varovanja in krepitve
zdravja z zdravo in uravnoteženo prehrano
ter telesno dejavnostjo za zdravje
A4 – Programi zmanjševanja zlorabe
drog
B. Programi primarne in sekundarne preventive na področju tveganega spolnega vedenja za okužbo s HIV pri populaciji moških,
ki imajo spolne stike z moškimi
III. Skupna okvirna višina sredstev razpisa
Skupna okvirna višina sredstev razpisa
je 430.000 EUR. Okvirna višina sredstev po
posameznem predmetu razpisa je:
A1 – 100.000,00 EUR,
A2 – 100.000,00 EUR,
A3 – 100.000,00 EUR,
A4 – 100.000,00 EUR,
B – 30.000,00 EUR.
IV. Letna zagotovitev in poraba sredstev:
sredstva morajo izbrani vlagatelji porabiti
do 15. novembra 2008 razen v primerih,
ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo
sredstev.
V. Splošni pogoji za vse vlagatelje, ki se
prijavljajo na razpis
Razpis je namenjen izključno neprofitnim
organizacijam. Na razpis se lahko prijavijo:
društva, ustanove, javni zavodi in zasebni
zavodi.
Vsi vlagatelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. biti registrirani in predložiti potrdilo o
registraciji,
4. predložiti zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja programa,
ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda, zasebnega zavoda, društva ali ustanove,
5. imeti izdelano finančno konstrukcijo
za program, ki ga prijavljajo, iz katerega
so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov.
VI. Splošna izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih programov
Program, s katerim vlagatelji kandidirajo
na javni razpis mora:
– biti nacionalnega pomena,
– biti interdisciplinaren,
– biti strokovno utemeljen,
– vključevati različne partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer se program izvaja,
– spodbujati zdrav življenjski slog oziroma motivirati k spremembi zdravju škodljivega vedenja,
– vsebovati načrt evalvacije programa.
VII. Posebna izhodišča za pripravo in
izvedbo, pogoji ter merila za izbor programov, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji po
posameznem predmetu razpisa:
A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
A1 – programi zmanjševanja škodljive
rabe alkohola.
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa:
Namen razpisa je podpreti programe
in projekte, ki sledijo ciljem in prioritetam
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Strategije EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola, sprejete oktobra 2006. Ocene
kažejo, da so škodljive posledice rabe alkohola za celotno populacijo EU hudo breme,
in to tako za zdravstvene finance, kot tudi
za druge sektorje (npr. gospodarstvo) ter
družine in posameznike. Alkohol je v svetu
šesti najpomembnejši vzrok za prezgodnjo
umrljivost in obolevnost, v Evropi pa celo
tretji oziroma prvi med mladimi. Kar 4%
bremena bolezni v svetu lahko pripišemo
alkoholu, v Evropi celo 8%. Kljub številnim
prizadevanjem za omejitev problemov, povezanih z rabo in zlorabo alkohola, ki potekajo zlasti na ravni Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) in Evropske unije (EU),
so še vedno prisotne velike potrebe po
učinkovitejših ukrepih. Programi zmanjševanja škodljive rabe alkohola morajo slediti naslednjim prednostnim temam, ki so
opredeljene v omenjeni strategiji Evropske
komisije:
– zaščita mladih ljudi, otrok in še nerojenega otroka;
– zmanjšanje poškodb in števila smrti
zaradi prometnih nesreč, povezanih z uživanjem alkohola;
– preprečevanje škode zaradi uživanja
alkohola pri odraslih in zmanjševanje negativnega vpliva na delovna mesta;
– obveščanje, izobraževanje in dvigovanje ravni ozaveščenosti o vplivu škodljivega
in nevarnega uživanja alkohola ter o primernih vzorcih uživanja alkohola.
Strategija Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju
škode zaradi uživanja alkohola je v slovenskem jeziku dostopna na spletnem
naslovu:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2006/com2006_0625sl01.
pdf
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
1. v primeru, da gre za društvo ali ustanovo, vlagatelj deluje na nacionalni ravni,
2. v primeru, da gre za društvo ali ustanovo, namen delovanja vlagatelja presega
interese članstva,
3. nosilec dejavnosti in/ali programa je
že izvajal programe na področju zmanjševanja škodljive rabe alkohola.
Merila za izbor:
1. Program spodbuja zmanjšano rabo alkohola in je prilagojen ciljni populaciji:
– program na nerestriktiven način spodbuja ciljno populacijo k preživljanju delovnega in prostega časa brez alkohola,
– program upošteva socialni kontekst,
način življenja ciljne populacije in se izvaja
neposredno v njenem okolju.
2. Medijska pokritost programa:
– medijske vsebine informirajo, ozaveščajo in vzpodbujajo ciljno populacijo k zdravemu načinu življenja,
– uporabljena komunikacijska sredstva
zagotavljajo široko pokritost ciljne populacije
(tiskani mediji, radio, TV, internet).
3. Utemeljenost programa:
– program je osnovan na podlagi podatkov analiz stanja in znanstvenih raziskav na
področju alkoholne politike,
– program upošteva primere dobrih
praks.
4. Učinkovitost programa:
– metode dela v programu zagotavljajo
doseganje zastavljenih ciljev,
– aktivnosti v programu so dokazano
učinkovite.
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5. Izvirnost in dolgoročna naravnanost
predloženega programa:
– program ponuja izvirnost v pristopih,
– program je dolgoročno naravnan – zagotavlja kontinuiteto in omogoča nadgrad
njo.
6. Reference izvajalca:
– poročila o predhodno izvedenih programih,
– izkazana uspešnost predhodno izvedenih programov (npr. evalvacije, izjave posameznikov in ustanov, priporočila itd.).
7. Vključenost ciljne populacije:
– uporabniki so vključeni v načrtovanje
programa,
– uporabniki so vključeni v izvedbo programa.
8. Multidisciplinarnost in partnerstvo v
programu:
– program ima ustrezno multidisciplinarno kadrovsko zasedbo,
– program zagotavlja povezovanje ali
projektno mreženje z drugimi ustanovami in
organizacijami, ki so neposredno ali posredno povezane s ciljno populacijo (npr. industrijo zabave, gostinskimi lokali, občinami,
bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, centri
za socialno delo, šolami, podjetji idr.),
– med izvajalce programa so vključeni
tudi prostovoljci.
9. Vrednotenje programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
spremljanja in vrednotenja,
– partnerji so vključeni v proces vrednotenja programa (ankete med uporabniki
itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni
izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realno primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
A2 – programi zmanjševanja rabe tobaka
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa:
Tobak je drugi največji vzrok smrti na
svetu. Polovica ljudi, ki danes redno kadi,
bo umrla zaradi tobaka (po podatkih SZO
okoli 650 milijonov). Poleg velike umrljivosti kadilcev zaradi posledic kajenja, se je
potrebno ozreti predvsem na zaskrbljujoče
dejstvo, da na sto tisoče ljudi, ki niso nikoli
prižgali cigarete, vsako leto umre za posledicami bolezni, ki jih povzroča pasivno
kajenje. Prepoved kajenja v vseh zaprtih
delovnih prostorih je zato eno od prioritetnih
področij zagotavljanja zdravja v EU.
V Sloveniji je 5. 8. 2007 stopila v veljavo novela Zakona o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov, katere cilj je popolna zaščita zaposlenih iz vseh poklicnih skupin
pred izpostavljenostjo za zdravje škodljivim
vplivom tobačnega dima v delovnih prostorih ter zmanjšanje dostopnosti do tobačnih
izdelkov mladoletnim osebam.
K spremembam na tem področju nas je
zavezovala tudi Okvirna konvencija svetov-
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ne zdravstvene organizacije za nadzor nad
tobakom, hkrati pa se z novimi ukrepi za
zaščito prebivalcev Slovenije pred posledicami s tobačnim dimom onesnaženega
zraka, uvrščamo tudi med države EU, ki
že uresničujejo sklepe Konference ministrov
EU »Evropa brez tobaka« iz junija 2005.
Slovenija z novimi ukrepi sledi tudi ciljem
Zelene knjige: K Evropi brez tobačnega
dima: politične možnosti na ravni EU, ki jo
je predložila Komisija Evropskih skupnosti z
namenom poiskati najboljši način za obravnavo pasivnega kajenja v EU.
Namen razpisa je podpreti programe in
projekte, ki bodo sledili ciljem in prioritetam
dokumentov Svetovne zdravstvene organizacije in EU ter spremembam nacionalne
zakonodaje v smislu zmanjševanja škodljivih posledic uporabe tobačnih izdelkov.
Prednostne teme, ki pomenijo prioriteto
v tem razpisu so:
– podpora izvajanju spremenjene nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU na
področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov;
– preprečevanje začetka kajenja pri
mladih in spodbujanje k prenehanju kajenja
vseh, ki kadijo.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
1. nosilec dejavnosti in/ali programa je
že izvajal programe na področju preprečevanja kajenja in posledic, ki jih za zdravje
predstavlja uporaba tobačnih izdelkov,
2. dejavnost in/ali program se izvaja v
sodelovanju več nevladnih organizacij, ki
so povezane v koalicijo, zvezo ali podobno
obliko združevanja.
Merila za izbor:
1. Izhodišča za pripravo programa:
– program je osnovan na podlagi rezultatov analiz stanja in znanstvenih raziskav
na področju preprečevanje kajenja med
mladimi,
– program pri izvajanju aktivnosti upošteva družbeni kontekst,
– usklajenost vsebine programa s trendi na področju tobačne politike v EU in v
svetu.
2. Celovitost predloženega programa:
– informiranje mladih o vseh vidikih kajenja in pasivnega kajenja kot javno zdravstvenega in družbeno ekonomskega problema,
– promocija nekajenja v okoljih, kjer se
mladi družijo in zadržujejo s poudarkom na
preprečevanju pasivnega kajenja,
– vzpodbujanje življenjskega sloga brez
tobaka,
– motiviranje za opuščanje kajenja.
3. Dejavnost zagotavlja boljše povezovanje med partnerji na vseh ravneh:
– omogoča vključevanje in sodelovanje
različnih partnerjev z regionalne in lokalne
ravni,
– zagotavlja promocijo različnih programov in pobud za vzpodbujanje nekajenja
(internetna stran, zloženke, oglaševanje v
medijih),
– zagotavlja izmenjavo znanj, izkušenj in
dobrih praks med partnerji (bilten, delavnice,
konference, internet).
4. Razširitev programa med ciljno populacijo:
– ciljna populacija programa je opredeljena,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
dejavnosti.
5. Ustreznost posredovanih sporočil:

– jasno izražen cilj: preprečevanje kajenja in pasivnega kajenja med mladimi,
– uporaba pozitivnega pristopa, ki spodbuja k nekajenju in zdravemu življenjskemu
slogu nasploh.
6. Celovitost sporočil:
– oblikovana sporočila celostno zajemajo predmet (program),
– sporočilo vsebuje elemente informiranja, prepričevanja, vzgoje in motiviranja.
7. Ustreznost komunikacijskih orodij:
– uporabljena komunikacijska orodja zagotavljajo široko pokritost ciljne populacije
(tiskani mediji, radio/TV, internet),
– spekter uporabljenih komunikacijskih
orodij predstavlja smiselno celoto,
– komunikacijska orodja omogočajo
ustrezno nadgrajevanje sporočilnosti (npr.
za doseganje ožjih ciljnih javnosti ...).
8. Dodana vrednost in izvirnost programa:
– program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost,
– ponuja izvirnost v pristopih.
9. Program vključuje elemente vrednotenja učinkov:
– program/dejavnost ima opredeljen
ustrezen način spremljanja in vrednotenja,
– učinek medijske podpore ima opredeljen ustrezen način spremljanja (javno mnenje, ankete ...),
– partnerji so vključeni v proces ovrednotenja učinkov programa/dejavnosti (ankete
med partnerji itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni
izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realno primerljivih postavk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
A3 – programi varovanja in krepitve
zdravja z zdravo in uravnoteženo prehrano
ter telesno dejavnostjo za zdravje
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa:
Namen razpisa je podpreti programe in
aktivnosti, ki sledijo usmeritvam Resolucije
o nacionalnem programu prehranske politike (Uradni list RS, št. 39/05) in Strategije
Vlade Republike Slovenije za spodbujanje
telesne (gibalne) dejavnosti za zdravje, s
poudarkom na:
– zmanjševanju problema vnosa soli v
dnevni prehrani pri vseh populacijskih skupinah;
– povezovanju vsebin prehrane in telesne (gibalne) dejavnosti z namenom zmanjševanja prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih;
– izboljševanju kakovosti ponudbe organizirane prehrane za odrasle, ogrožene
skupine prebivalcev.
Ocene kažejo, da v Sloveniji presegamo dnevno priporočilo za vnos soli kar za
120%, kar predstavlja pomemben dejavnik
za porast nekaterih kroničnih bolezni. Problem visokega vnosa soli ne predstavlja le
vnos nekaterih živilskih izdelkov bogatih s
soljo ter uporaba povečanih količin soli pri
pripravi hrane, temveč tudi dosoljevanje že
soljene hrane pri mizi. Namen razpisa je
izbira programov in modelov za ozavešča-
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nje in zmanjševanje vnosa soli prebivalcev,
zaužite količino soli v dnevni prehrani in s
tem vplivati na zniževanje porasta nekaterih
kroničnih nenalezljivih bolezni.
Prekomerna telesna teža in debelost je
tako v Evropi kot v naši državi v trendu porasta. Podatki raziskav kažejo, da porast debelosti ne zaznavamo le pri odrasli populaciji, temveč tudi pri otrocih in mladih. Namen
razpisa je izbrati programe in modele, ki so
usmerjeni v osveščanje mladih o pomenu
vzdrževanja zdrave telesne teže z zdravim
načinom prehranjevanja in redno, dnevno
telesno dejavnostjo.
Organizirana in dobro načrtovana prehrana je ključnega pomena za zagotavljanje
zdravja ogroženih skupin prebivalcev Slovenije. Namen razpisa je izbrati programe in
modele za izboljšanje kakovosti prehrane
skladno z Resolucijo ResAP (2003)3 Sveta
Evrope o prehrani in prehranski oskrbi v
bolnišnicah.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
1. strokovne izkušnje in primeri dobrih
praks na področju ozaveščanja in informiranja o zdravem prehranjevanju in zniževanju
kroničnih bolezni
2. medijska podprtost.
Merila za izbor:
1. Program naj bo osnovan na:
– podlagi rezultatov analiz stanja in
znanstvenih raziskav na področju vnosa soli
in njenem vplivu na zdravje ljudi,
– metodah dela, ki omogočajo učinkovito
doseganje ciljev,
– upoštevanju kulturnega konteksta,
načina življenja in regionalne raznolikosti
v prehranjevalnih navadah prebivalcev Slovenije.
2. Program mora vsebovati naslednja
orodja:
– preizkušene in učinkovite metode,
– izvedbo javnih razprav, okroglih miz,
srečanj, prireditev,
– priprava, tisk in distribucija informativnih in izobraževalnih gradiv (publikacije,
spletna stran) in oddaj (radio, TV ...).
3. Celovitost predloženega programa:
– promocija zdravju koristne hrane,
– promocija zdravega načina prehranjevanja s poudarkom na zniževanju vnosa
soli.
4. Dodana vrednost in izvirnost programa:
– program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost,
– ponuja izvirnost v pristopih.
5. Reference izvajalca projekta:
– uspešno izkazani že izvedeni programi,
– ustanove, ki podpirajo izvajanje programa.
6. Razširitev programa med ciljno populacijo:
– uporabniki programa so opredeljeni,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
programa.
7. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa:
– program povezuje različne ustanove, ki
se ukvarjajo z zdravim prehranjevanjem,
– program povezuje strokovnjake različnih strok na področju zdravega prehranjevanja,
– program mora biti dolgoročno naravnan.
8. Mreženje in partnerstvo v programu:

– program omogoča vključevanje partnerjev z regionalnih in lokalnih ravni,
– program vključuje mreženje partnerjev
na področju Slovenije.
9. Ovrednotenje programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
ovrednotenja (informacijske in izobraževalne vsebine, število javnih razprav, okroglih
miz, srečanj, prireditev itd.),
– partnerji so vključeni v proces ovrednotenja učinkov programa (ankete med
uporabniki itd.).
10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali
posamezni izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
A4 – programi varovanja in krepitve
zdravja s preprečevanjem zlorabe drog
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa:
Namen razpisa je podpreti programe in
projekte, ki sledijo ciljem in prioritetam Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2004–2009. Pri pripravi programa
je potrebno upoštevati tudi Zeleno knjigo o
vlogi civilne družbe pri oblikovanju politike
na področju drog v Evropski skupnosti. Problematika prepovedanih drog je pomembno
vprašanje v domačem in mednarodnem prostoru. Z ustreznimi ukrepi in programi želimo
prispevati k zmanjševanju povpraševanja po
drogah, ki vključujejo primarno preventivne
dejavnosti, programe zmanjševanje škode,
zdravstvene obravnave in koordinacije med
programi z različnimi koncepti delovanja.
Problematika drog se obravnava v različnih
mednarodnih vladnih in nevladnih organizacijah. Z razpisom želimo krepiti tovrstno
mednarodno sodelovanje.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
1. nosilec dejavnosti in/ali programa je
že izvajal programe na področju prepovedanih drog;
2. dejavnost in/ali program se izvaja v
sodelovanju več nevladnih organizacij, ki
so povezane v koalicijo, zvezo ali podobno
obliko združevanja;
3. vključevanje in povezovanje z mednarodnimi organizacijami in združenji.
Merila za izbor:
1. Konsistentnost predloženega programa z analizo delovne obremenjenosti:
– program ima dovolj zaposlenih za nemoteno izvajanje dela,
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov,
– program je dolgoročno naravnan – zagotavlja kontinuiteto in omogoča nadgradnjo.
2. Reference izvajalca:
– poročila o predhodno izvedenih programih,
– izkazana uspešnost predhodno izvedenih programov (evalvacije, izjave posameznikov in ustanov, priporočila ...).
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3. Celovitost predloženega programa:
– uporabniki (ciljna skupina) programa
so ustrezno opredeljeni – starost, ocena
potreb,
– uporabniki so vključeni v načrtovanje in
izvedbo programa,
– prostovoljci so vključeni med izvajalce
programa.
4. Dodana vrednost in izvirnost programa:
– omogoča vključevanje in sodelovanje
različnih partnerjev z regionalne in lokalne
ravni,
– zagotavlja izmenjavo znanj, izkušenj in
dobrih praks med partnerji (bilten, delavnice,
konference, javne razprave, okrogle mize,
srečanja, prireditve, medijska promocija, publicistika, internet).
5. Utemeljenost programa:
– temelji na oceni stanja na podlagi podatkov študij in raziskav,
– strokovno in teoretično utemeljen,
– vključuje zdravstvene, socialne, ekonomske, vedenjske dejavnike, življenjski
slog, neenakost v dostopnosti programov.
6. Razširitev vsebin programa med
različne ciljne skupne in organizacije: prepoznavnost dejavnosti zveze, društva ali
ustanove med ciljno populacijo, laično in
strokovno ter politično javnostjo (ustrezna
dokazila).
7. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa:
– program povezuje različne ustanove, ki
se ukvarjajo s problematiko drog,
– program povezuje strokovnjake različnih strok na področju drog,
– program mora biti dolgoročno naravnan.
8. Mreženje in partnerstvo v programu:
– program ima za cilj zmanjševanje razlik
med spoloma in obrobnimi skupinami prebivalstva,
– program ima pregledno in utemeljeno strategijo izvajanja programa v različnih kupnostih – izjave ministrstev, lokalnih
skupnosti in drugih (sponzorji, donatorji) o
podpori.
9. Vrednotenje programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
vrednotenja (informacijske in izobraževalne
vsebine, število javnih razprav, okroglih miz,
srečanj, prireditev, publikacij itd.),
– partnerji so vključeni v proces vrednotenja učinkov programa (ankete med uporabniki itd.).
10. Mednarodna dejavnost:
– sodelovanje v mednarodnih vladnih in
nevladnih organizacijah ter združenjih.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
B – Programi primarne in sekundarne
preventive na področju tveganega spolnega
vedenja za okužbo s HIV pri populaciji moških, ki imajo spolne stike z moškimi.
Izhodišča za pripravo in izvedbo programa:
Namen razpisa Ministrstva za zdravje
je podpreti programe in projekte, ki vzpodbujajo izvajanje aktivnosti ozaveščanja za
varnejšo spolnost ciljne populacije moških,
ki imajo spolne stike z moškimi in so v skladu z vsebino akcijskega načrta za obvladovanje HIV/AIDS, ki ga je predlagala Evropska komisija ter z Bremensko deklaracijo
»Odgovornost in partnerstvo – skupaj proti
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HIV/AIDS« sprejeto na ministrski konferenci
marca 2007.
Predlagani programi naj bodo prilagojeni
specifičnim potrebam te populacije. Obsega
naj informiranje, motiviranje za spremembo
vedenja in prevzemanje preventivnega vedenja, vključno s promocijo uporabe kondomov in lubrikantov ter promocijo prostovoljnega zaupnega testiranja s svetovanjem.
Osredotoča naj se na:
– individualne dejavnike spreminjanja
tveganega spolnega vedenja za okužbo s
HIV,
– izpostavlja naj vedenjske in socialne
vidike širjenja HIV.
Pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji:
1. imajo izkušnje z izvajanjem programov na področju izvajanja aktivnosti promocije varnejše spolnosti za moške, ki imajo
spolne stike z moškimi in pri preprečevanju
in obvladovanju okužbe s HIV med to populacijo.
Merila za izbor:
1. Program je usmerjen na populacijo
moških, ki imajo spolne stike z moškimi ter:
– temelji na oceni stanja na podlagi podatkov študij, raziskav in izkušenj preteklih
programov,
– uporablja metode dela, ki zagotavljajo
doseganje ciljev,
– upošteva kulturni kontekst, način življenja ciljne populacije in se izvaja neposredno
v njenem okolju.
2. Celovitost predloženega programa
– izobraževanje:
– informiranje in izvedba izobraževanj za
uporabnike,
– informiranje in izvedba izobraževanj za
prostovoljce,
– priprava in tisk informacijskih in izobraževalnih gradiv za distribucijo na mestih
zbiranja (klubi, lokali).
3. Celovitost predloženega programa
– promocija:
– motiviranje za spremembo vedenja in
prevzemanje preventivnega vedenja,
– promocija uporabe in razdeljevanje
kondomov in lubrikantov na mestih zbiranja,
– promocija prostovoljnega zaupnega testiranja s svetovanjem.
4. Ravni intervencije:
– skupinske oblike dela (delavnice, diskusijske skupine itd),
– izvedba vrstniških individualnih svetovanj,
– vrstniško anonimno svetovanje po telefonu,
– oblikovanje samopomočnih skupin HIV
seropozitivnih oseb.
5. Raznolikost pristopov glede na ciljno
skupino (mlajša, starejša generacija):
– program segmentira heterogeno ciljno
populacijo v manjše homogene skupine in
izhaja iz njihovih specifičnih potreb,
– program obsega aktivnosti za vključevanje težje dostopnih ciljnih skupin (starejši
itd),
– prostovoljci in uporabniki so vključeni v
načrtovanje in izvedbo programa.
6. Geografska razširitev programa:
– posodobitev posnetka stanja mest, kjer
se zbirajo MSM in nevladnih organizacij, ki
delajo z MSM v Sloveniji,
– mreženje nevladnih organizacij s poudarkom na čim boljšem pokrivanju mest, kjer
se zbirajo MSM.
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7. Mreženje in partnerstvo v programu:
– sodelovanje pri spremljanju spreminjanja kazalnikov tveganih vedenj za okužbo
s HIV med MSM v okviru epidemiološkega
spremljanja okužbe s HIV,
– sodelovanje pri spremljanju deleža s
HIV okuženih MSM z nevezanim anonimnim
testiranjem v okviru epidemiološkega spremljanja okužbe s HIV,
– partnerstvo med organizacijami, ki delajo z moškimi, ki imajo spolne stike z moškimi, na področju Slovenije in z mednarodnimi
organizacijami.
8. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa:
– program ima ustrezno multidisciplinarno kadrovsko zasedbo,
– program ima ustrezno multinstitucionalno kadrovsko zasedbo.
9. Evalvacija programa:
– program ima opredeljen ustrezen način
evalvacije vključno s procesnimi kazalniki
(število delavnic, število vključenih v delavnice itd),
– uporabniki so vključeni v evalvacijo
učinkov programa (ankete med uporabniki
itd).
10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali
posamezni izvajalci programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov,
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk,
– stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge posebnosti programa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar
pomeni, da je program lahko ovrednoten z
največ 100 točkami.
VIII. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Izločeni bodo:
– programi profitnih organizacij,
– programi, ki niso predmet razpisa,
– programi, ki se ne izvajajo po vsej Sloveniji in torej niso nacionalnega pomena,
– programi in aktivnosti, ki so sestavni
del letnega programa izvajalca in so v celoti
financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev,
– strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci
v celoti tržijo in investicijski projekti,
– vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki,
– vlagatelji, ki so bili pogodbena stranka
ministrstva v preteklih letih in niso redno
in v celoti izpolnjevali svojih obveznosti do
ministrstva.
2. Vlagatelj se lahko z istim programom
prijavi le na en predmet razpisa (A ali B).
3. Program, ki bo maksimalno ocenjen
lahko prejme sredstva v višini največ 70%
vrednosti prijavljenega programa.
Program, ki bo maksimalno ocenjen po
posameznem predmetu razpisa, lahko prejme sredstva predvidoma največ v višini do:
A1 – 100.000,00 EUR,
A2 – 100.000,00 EUR,
A3 – 100.000,00 EUR,
A4 – 100.000,00 EUR,
B – 30.000,00 EUR.
Ministrstvo bo na podlagi ocene programov glede na pogoje in merila za izbor
sofinanciralo najbolje ocenjene programe

po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega predmeta razpisa. V primeru, da
po ocenjevanju prispelih programov ostane določen del sredstev pri posameznem
predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko
komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na tiste predmete razpisa,
kjer bodo ocenjeni programi prejeli najvišje
število točk.
4. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, specificirane pod točko 4.2.
(struktura cene programa) v obrazcu PZ
2008, ki je del razpisne dokumentacije.
IX. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2008 »Prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2008«.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ
2008, vzorec pogodbe s priloženo disketo
ali CD-jem) je vlagateljem na voljo v glavni
pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki
Javni razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2008 z vsemi zahtevanimi podatki in
s prilogami,
b) podroben opis programa,
c) potrdilo o registraciji,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva,
ustanove, javnega zavoda ali zasebnega
zavoda,
e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi
podatki vlagatelja, podpisan in opremljen
z žigom.
3. Obrazec PZ 2008 in izpolnjen vzorec
pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku besedil ('97 ali novejši) in
priložena v papirni in elektronski obliki (CD
ali 3.5« HD disketa DOS formata) k prijavi
na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani
obliki.
4. Za informacije v zvezi z razpisom so
prijaviteljem med 10. in 11. uro vsak dan na
voljo tel. 01/478-60-38 in elektronski naslov:
leopoldina.peternel@gov.si.
X. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
označeno z oznako »Ne odpiraj – javni razpis PZ 2008«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno
skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti
v posebni kuverti, označeni na način, ki je
predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 11. februar
2008.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure
dne, 11. 2. 2008, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno
označenih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila vlagateljem.
XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog
se bo pričelo 12. 2. 2008 in ne bo javno.
XII. Izid razpisa
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Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 60. dneh od dneva, ko
bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah
odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko
na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo
odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 4102-1/2008-03
Ob-418/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), objav
lja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov
stanovanjskih skupin za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju v obdobju od leta 2008 do 2012
Namen razpisa je izbira programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju, ki bodo 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 stanovanjskih skupin za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju po Resoluciji o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2006–2010
(Uradni list RS, št. 39/06).
II. Način sofinanciranja
Programi bodo sofinancirani v obdobju
od leta 2008 do 2012, z možnostjo podaljšanja sofinanciranja.
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.
Prijavitelji, ki prijavljajo program za sofinanciranje v obdobju od leta 2008 do 2012 z
možnostjo podaljšanja, se prijavijo z obrazcem, ki je del razpisne dokumentacije. 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 de-

lavci 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
je 220.000,00 EUR, programi pa se bodo
sofinancirali iz postavke 4075 – Programi
duševnega zdravja.
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. Pogoji za 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;
6. 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;
7. 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 1. februarja 2008, samo mnenje pa do
7. februarja 2008 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.
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8. program je uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur ali pa
je organiziran kot mreža programov enega
izvajalca na nacionalnem nivoju;
9. program se izvaja v takšnem obsegu,
da je nujna zaposlitev strokovnega vodje za
polni delovni čas;
10. 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;
11. prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa;
12. 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;
13. prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje;
14. proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
VII. Kriteriji za izbor 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:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
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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 2012:
– 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).
13. 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).
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),
– 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 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).
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).
VIII. 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
in sklep št. 66306-365/2007-18). Ministrstvo
šteje, da je posamezno regijsko območje
določeno v teritorialnih mejah statističnih
regij.
IX. 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.
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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. 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
za vodje
11,96 EUR
za strokovne delavce
8,91 EUR
za laične delavce s
VI. in VII st. izobrazbe
7,66 EUR
za laične delavce z vključno
V. st. izobrazbe
5,26 EUR

mesečno
2080,96 EUR
1550,33 EUR

letno
24.971,47 EUR
18.603,91 EUR

1332,90 EUR

15.994,84 EUR

909,32 EUR

10.911,81 EUR

5. V programih, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, 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. Investicije v programu ne bodo sofinancirane!
B) Posebna merila
Pri določitvi zneska sofinanciranja bo
dana prednost pokrivanju stroškov dela
strokovnih delavcev v programih. Sredstva, določena na podlagi uporabe spodaj navedenega merila, 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 merila določena višina
sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo
za izvedbo programa v letu 2008. Merilo
bo uporabljeno 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.
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.
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X. Sklep o izboru programov
Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru
programov, ki bodo sofinancirani v obdobju od leta 2008 do 2012 z možnostjo podaljšanja predvidoma do sredine meseca
februarja 2008. Zoper navedeni sklep 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 izbrane
programe, 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, ki bodo izbrani za sofinanciranje, lahko pridobijo verifikacijo programa,
po kateri postanejo javni socialno varstveni
programi.
XI. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem obrazcu.
2. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve (javna naročila
/ javni razpisi).
3. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
– izpolnjena prijava na razpis,
– kopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po Zakonu o
socialnem varstvu,
– fotokopijo delovne knjižice za vodjo prijavljenega programa,
– dokazilo o zagotovljenih prostorskih
možnosti za izvajanje programa,
– 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,
– 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 je do vključno
4. februarja 2008 dolžan predložiti tudi samo
mnenje Socialne zbornice 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,
– kopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa,
– 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, 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,
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za
strokovne delavce,
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– 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 stanovanjskih skupin za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
v obdobju od leta 2008 do 2012«.
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 ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in
od 13. do 15. ure.
XII. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 1. februar
2008.
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.
XIII. Odpiranje ponudb
Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 4. februarja 2008 v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
XIV. Ponudniki bodo o izboru programov
pisno obveščeni v 15 dneh od dneva, ko bo
končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

– Podsklop 2C: aktivnosti za prosti čas
in aktivnosti z izobraževalno vsebino s področja slovenske kulture, zgodovine in umetnosti.
3. Izid javnega razpisa po posameznih
sklopih oziroma podsklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa:
Sklop 1: Financiranje programa izvajanja
pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
azil v Azilnem domu:
Izbran je prijavitelj ARX d.o.o., s programom »Izvajanje pomoči pri nastanitvi in
oskrbi prosilcev za azil v Azilnem domu«, v
vrednosti 96.564,00 EUR.
Sklop 2: Financiranje programov pomoči
pri integraciji beguncev, Podsklop 2A: Aktivnosti ob dnevu beguncev:
Izbrana sta prijavitelja:
– Slovenska filantropija – Združenje
za promocijo prostovoljstva, s programom
»Svetovni dan beguncev 2008«, v vrednosti
7.990,00 EUR ter
– Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto, s programom »Živeti skupaj«, v vrednosti 8.000,00 EUR.
Sklop 2: Financiranje programov pomoči
pri integraciji beguncev, Podsklop 2B: Oblikovanje časopisa z namenom informiranja
in osveščanja širše slovenske javnosti o begunski problematiki:
Javni razpis za ta podsklop ni uspel.
Sklop 2: Financiranje programov pomoči
pri integraciji beguncev, Podsklop 2C: Aktivnosti za prosti čas in aktivnosti z izobraževalno vsebino s področja slovenske kulture,
zgodovine in umetnosti:
Izbran je prijavitelj ARX d.o.o., s programom »Aktivnosti za prosti čas in aktivnosti
z izobraževalno vsebino področja slovenske
kulture, zgodovine in umetnosti«, v vrednosti 9.850,00 EUR.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-438/2007/23
Ob-36573/07
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-438/2007, za izbor programov
pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
azil in integraciji beguncev v Republiki Sloveniji v letu 2007 in 2008, financiranih iz
sredstev Evropskega sklada za begunce
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/07,
pod objavo št. 21642/07 z dne 27. 7. 2007
in na spletni strani Ministrstva za notranje
zadeve:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
Sklop 1: Financiranje programa izvajanja
pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za
azil v Azilnem domu.
Sklop 2: Financiranje programov pomoči
pri integraciji beguncev, ki obsega naslednje
podsklope:
– Podsklop 2A: aktivnosti ob dnevu beguncev;
– Podsklop 2B: oblikovanje časopisa z
namenom informiranja in osveščanja širše
slovenske javnosti o begunski problematiki;

razpis
neposrednih posojil v letu 2008 za
pospeševanje razvoja kmetijstva v
Mestni občini Nova Gorica, Občini
Brda, Občini Kanal, Občini Miren Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in
Občini Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko
dejavnost.
Predmet tega razpisa ni dodeljevanje
posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti
(predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
turizem, obrt povezana s tradicionalnimi
znanji ...).
II. Višina razpisanih sredstev: 150.000
EUR.
III. Upravičenci
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– prijavitelj mora biti mikro kmetijsko
gospodarstvo, ki se ukvarja s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov. Za kmetijsko gospodarstvo se šteje kmetija, ki ni organizirana
kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik;
– naložba prijavitelja mora prispevati k
izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijske-

Ob-36666/07
Na podlagi 11. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 122/07) objavlja Javni sklad
malega gospodarstva Goriške

ga gospodarstva. Naložbe morajo izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev:
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje
in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali;
– prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih
gospodarstev;
– prijavitelj mora imeti sedež kmetije
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko
ali Občine Šempeter - Vrtojba. Prijavitelj na
razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva,
na katerega se morajo glasiti tudi dokazila
o namenski porabi posojila;
– prijavitelj mora imeti najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi
(GERK). Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007-2013 (Ur. l. RS, št. 94/07) se za 1 ha
primerljive kmetijske površine šteje:
– 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.
Do dodelitve posojila na podlagi tega
razpisa niso upravičena kmetijska gospodarstva (kmetije):
1. ki se nahajajo izven območja občin
ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: sklad);
2. ki so pri skladu že prejela sredstva
in katerih zapadle neplačane in nezapadle obveznosti iz prejetih posojil presegajo
67.200,00 EUR;
3. ki so v preteklosti že prejela sredstva
in niso izpolnjevala finančnih obveznosti;
4. ki so v težavah;
5. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj
25% ali brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije;
6. za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za
najmanj 25%.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila
Kot upravičeni stroški se upoštevajo
stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki
se nanašajo na proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov, in sicer:
– nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in
drugi objekti za kmetijsko dejavnost ...),
– nakup kmetijske opreme.
Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inženirjev, svetovalcev... povezanih z naložbo se ne krijejo.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo le
tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa
javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek,
kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV.
V primeru, da je upravičenec zavezanec za
DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski
porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar
znaša praviloma največ 3 mesece od dneva
sklenitve posojilne pogodbe.
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V. Intenzivnost pomoči
Posojila sklada predstavljajo državno
pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za majhna in srednja velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (Ur. l. EU, OJ L 358/3 z dne
16. 12. 2006).
Posojila javnega sklada se dodelijo za
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih
ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih
virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz
občinskih virov in virov sklada, pri čemer
višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov.
VI. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev;
(kot lastna sredstva se štejejo lastna
sredstva prijavitelja, ki ne predstavljajo izposojenih finančnih virov),
2. višina odobrenega posojila: najmanj
4.200 EUR in največ 42.000 EUR. Vloge
prijaviteljev, s katerimi se zaproša za posojilo v višini, ki je nižja od 4.200 EUR, se
zavrnejo,
3. letna obrestna mera je 0%,
4. doba vračanja posojila: – 5 let + 1 leto
moratorija na odplačilo glavnice,
5. odplačevanje posojila bo polletno,
6. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila,
7. prijavitelj mora biti posojilno sposoben,
8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj
posojilo ustrezno zavaroval,
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Vrednost zastavljene nepremičnine in vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od 2x
vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja.
9. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov
VII. Obravnava vlog: Sklad bo obravnaval samo popolne in pravočasno prispele
vloge.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku petih dni od odpiranja vlog
pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Pozvani
prijavitelj mora vlogo dopolniti v roku osmih
dni od prejema obvestila. Kolikor v postavljenem roku vloge ne dopolni, se vloga s
sklepom zavrže. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 29. 2. 2008 prispela po pošti oziroma bo osebno oddana v
vložišču Mestne občine nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba
št. 38/I. nadstr.). Vloge, ki bodo prispele po
tem datumu, se s sklepom zavržejo. Vloge,
ki ne bodo v skladu s pogoji in zahtevami iz
razpisa, se zavrnejo. Popolne in pravočasne vloge ter vloge, ki ustrezajo pogojem
in zahtevam iz razpisa, bodo obravnavane.
Pri odločanju o dodelitvi posojila ter višini
dodeljenega posojila posameznemu prijavitelju se upoštevajo merila, razpoložljiva
razpisna kvota in celovita presoja vsebinske
ustreznosti vloge, ki vključuje tudi oceno
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realnih možnosti za finančno uspešnost ter
ekonomsko upravičenost naložbe.
VIII. Merila za ocenjevanje
Sklad bo pri ocenjevanju vlog upošteval
naslednje elemente: zaposlenost na kmetiji
(delovna moč), način pridelave hrane (ekološka, integrirana pridelava hrane), delež
lastnih sredstev. Sredstva bodo razdeljena
med upravičence, ki bodo prejeli najvišje
število točk, upoštevaje posojilno sposobnost ter ustrezno zavarovanje posojila.
Št. točk
1.

2.
3.
4.

Zaposlenost na kmetiji (delovna moč)
Kmetijski zavarovanec/zavarovanka 15 let–40 let
Kmetijski zavarovanec/zavarovanka 41 let–65 let
Kmečka gospodinja
Stalno najeta delovna sila
Druga polnoletna oseba, ki živi na kmetiji
Kmetija se ukvarja z ekološko pridelavo hrane
Kmetija se ukvarja z integrirano pridelavo hrane
Delež lastnih sredstev
30%
31% – 50%
nad 50%
Skupaj število točk
POSOJILNA SPOSOBNOST DA NE
ZAVAROVANJE POSOJILA
DA NE
IX. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo
prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do
št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
50.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu:www.nova-gorica.si),
2. prijavni obrazec za investicije nad
50.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu:www.nova-gorica.si), ki
mu morate priložiti poslovni načrt oziroma
investicijski program,
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. potrdilo Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje iz katerega je
razvidno,da je oseba na kmetijskem gospodarstvu pokojninsko in invalidsko zavarovana iz kmetijske dejavnosti,
3. dokazilo o stalno najeti delovni sili
(pogodba oziroma drugo dokazilo),
4. dokazilo o ekološki oziroma integrirani pridelavi hrane (certifikat oziroma drugo
dokazilo za kakovost),
5. posestni list,
6. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
7. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu
oziroma izjavo, da le-teh niste prejeli,
8. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
9. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS,
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali predpogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter predračun investicije
oziroma predpogodba z izvajalcem gradbenih del.
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Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
X. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do vključno 29. 2. 2008. Vloge, ki
bodo prispele po 29. 2. 2008 se zavržejo.
Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni do 15. 4. 2008.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/33-50-173 in 05/33-50-150.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, z oznako “Razpis neposrednih posojil – Kmetijstvo”.
Javni sklad malega gospodarstva
Goriške
Št. 551-001/2008
Ob-36574/07
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 UPB-1), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
(Uradni list RS, št. 119/07) in Pravilnika o
sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je
program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
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– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.346 EUR kot določa Odlok o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila
na naslednja področja:
a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati
najpozneje do 15. 2. 2008 (datum poštnega
žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno
v tajništvu občine do 15. 2. 2008, do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2008«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/896-27-70,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 322-0001/2008
Ob-36649/07
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 119/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
turističnih prireditev v občini Sevnica (Ur. l.
RS, št. 14/07) in Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica (Ur. l. RS, št. 119/07), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Sevnica za leto 2008

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov znaša 16.973,00 €.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe
turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega
obiska oziroma promocija kraja, ki vplivajo
na turistični razvoj posameznega kraja ter
celotne občine.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registriranje za izvajanje
dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in
delujejo v Občini Sevnica,
– organizatorji prireditve, ki so lokacijsko
vezani na Občino Sevnica,
– krajevne skupnosti v Občini Sevnica.
Do sredstev niso upravičena društva, ki
so za isto prireditev že pridobila sredstva
na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina
Sevnica oziroma so z vsebino programa
kandidirali na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih.
4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– so zveze širšega pomena na področju
turizma,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
Z enim prijavnim obrazcem vlagatelj prijavi eno prireditev. Če se v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev, je
potrebno izpolniti več prijavnih obrazcev.
5. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z
razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 16. 2. 2008 na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje do
16. 2. 2008 (datum poštnega žiga na dan
16. 2. 2008). Prijave morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje
turističnih prireditev – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro na zavodu KŠTM, Glavni
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trg 19, 8290 Sevnica ali na spletni strani
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter
spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si).
Pooblaščeni osebi za posredovanje
informacij o razpisni dokumentaciji sta
Zdravko Remar (zdravko.remar@kstm.si),
tel. 07/816-10-71 in Alenka Kozorog (alenka.kozorog@kstm.si), tel. 07/816-10-72.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: komisija za sofinanciranje turističnih prireditev bo z odpiranjem vlog začela 19. 2. 2008. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo
komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo
s sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši
pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica
Št. 610-0002/2008
Ob-36650/07
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 119/07 z dne 24. 12. 2007), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade
v Občini Sevnica v letu 2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja
mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v
starosti od 15. do 29. leta;
– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in
opravlja registrirane dejavnosti, namenjene
predvsem za otroke in mladino v skladu s
tem pravilnikom;
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev
oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do
sofinanciranja od Urada za mladino in imajo
sedež v Občini Sevnica;
– da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo;
– da uveljavljajo pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi;

– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa;
– dejavnosti se morajo opravljati na območju Občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega
ali programskega povezovanja);
– da organizacije (razen pravnih oseb
iz devete alinee tega člena) za izvajanje
programa zagotavljajo najmanj 10% delež
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov,
delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika.
Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom;
– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne
osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50%
delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo
jasno izdelano finančno konstrukcijo.
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze in
– druge nevladne organizacije.
Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta / programa, pri čemer mora
predložiti sklep pristojnega organa zveze o
odobritvi izvedbe projekta / programa.
Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
pravilnika, niso namenjena sofinanciranju
programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost).
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev za leto 2008 znaša
21.289,00 €.
5. Osnovna merila za izbor
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov ter programov za mlade bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število
aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih ali programih za mlade,
delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost,
dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost,
meddruštveno povezovanje, mreženje in
partnerstva, krepitev prednostnih vrednot,
vključenost v občinsko resorno zvezo ali
mladinski svet.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119 z dne
24. 12. 2007), ki ga bodo prijavitelji prejeli
kot sestavni del razpisne dokumentacije.
Programi izvajalcev, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz katerega koli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo
biti predmet sofinanciranja po merilih tega
pravilnika.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
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Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 4. februarja 2008, do 12. ure, na
naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 4. 2. 2008 (datum poštnega žiga na
dan 4. 2. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter programov za mlade v letu
2008«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela 6. 2. 2007, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge,
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani
KŠTM Sevnica (www.kstm.si) ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na KŠTM
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, pri
Roku Petančiču, tel. 07/816-10-75, e-mail:
rok.petancic@kstm.si, vsak delovni dan v
času od 8. do 11. ure.
Občina Sevnica
Št. 610-0001/2008
Ob-36651/07
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), Pravilnika o postopku in
merilih za vrednotenje kulturnih programov
in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05
– UPB, 119/07) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Sevnica
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne,
likovne, fotografske in filmske ter knjižno-založniške dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in
projektov.
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva za izvajanje programov na področju kulture s sedežem v Občini
Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– dokazilo o urejeni evidenci in članstvu
(velja samo za kulturna društva – izpolnite
in obvezno priložite fotokopijo evidence o
članstvu),
– resorne občinske zveze, če so izvajalci
programa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitne,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za
kulturo in imajo stalno prebivališče v Občini
Sevnica,
– da bo projekt ali program izveden v letu
2008 na območju Občine Sevnica,
– da je priložen potrjen vzorec pogodbe,
– da ni dal zavajajoče podatke.
4. Vrednost razpisa: 38.259,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov
je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
in je sestavni del razpisne dokumentacije
(Uradni list RS, št. 61/05 – UPB 119/07).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze (samo zveze).
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 7. februarja 2008: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 7. 2. 2008 (datum poštnega žiga na
dan 7. 2. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za kulturne programe in projekte 2008«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: strokovna komisija, imenovana s
sklepom župana, bo z odpiranjem začela
12. februarja 2008, v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v
predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo
vloga izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.
10. Izid razpisa
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od
datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2008.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od 18. 1. 2008 do izteka
prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica www.
kstm.si, ali si jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo na KŠTM Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
12. Dodatne informacije in pojasnila: Petra
Biderman, tel. 07/816-10-73 ali 051/680-284,
e-mail: petra.biderman@kstm.si, v času od
8. do 14. ure.
Občina Sevnica
Št. 671-0001/2008
Ob-36652/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 15/03), 6. člena
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
93/99, 14/07, 119/07 – v nadaljevanju pravilnik) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2008, Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu v letu 2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik in Letni program športa
v Občini Sevnica za leto 2008. Z vsakim
izvajalcem letnega programa športa, ki mu
bo priznano sofinanciranje programov, bo
sklenjena pogodba.
3. Predmet javnega razpisa so programi
oziroma vsebine, ki zajemajo:
– športna vzgoja otrok in mladine (Zlati
sonček, Ciciban planinec, Krpan, Delfin, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske
otroke in mladino, šolska športna tekmovanja, športna vzgoja otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne
vadbe, sredstva za športno rekreativne prireditve),
– kakovostni šport (programi redne vadbe),
– vrhunski šport (programi za vrhunske
športnike v individualnih panogah, programi
v kolektivnih (ekipnih) športnih panogah),
– šport invalidov (programi redne vadbe).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo zagotovljeno vadbo najmanj 36
tednov v letu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in o
plačani članarini.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na območju
Občine Sevnica: športna društva, športne
zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi

zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
6. Skupni predvideni obseg sredstev za
sofinanciranje programov je 82.914 EUR.
7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavo na razpis je potrebno, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddati osebno
ali po pošti v zaprti kuverti do 4. 2. 2008,
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za
šport 2008 – ne odpiraj!«. Na kuverti mora
biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 4. 2. 2008 (datum poštnega žiga na
dan 4. 2. 2008).
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z
odpiranjem začela 6. februarja 2008 v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo
javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v
predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo
vloga izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od
datuma odpiranja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2008.
11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: razpisna dokumentacija je od 18. 1.
2008 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica www.
obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani
lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni
trg 19, 8290 Sevnica, pri Borutu Bizjaku (tel.
07/816-10-78, 051/680-286, 041/738-380,
e-naslov: borut.bizjak@kstm.si) ali Klari Kranjec (tel. 07/816-10-76, faks 07/816-10-79,
e-naslov: klara.kranjec@kstm.si).
Občina Sevnica
Št. 330-0001/2008
Ob-36654/07
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava
- Razdrto (Uradni list RS, št. 85 z dne 21. 9.
2007) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC
Vipava - Razdrto za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vipava za leto 2008
V letu 2008 je v proračunu Občine Vipava za ta namen predvidenih 25.000 EUR.
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (kmetijska gospodarstva),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju Občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
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– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki,
pašniki, vrtnarstvo);
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v pridelavo mleka in mesa na
kmetijah;
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah;
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Vinogradništvo na območjih, rajoniziranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmetijo
0,85 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500 kos/ha
bruto površine.
2. Matičnjaki:
– posaditev matičnjaka stopnje selekcije
baza,
– posaditev najmanj 1000 kosov pod
lage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je fizična
oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta.
3. Sadovnjaki:
– skupna površina nasadov na kmetijo:
(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
4. Travniki, pašniki:
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
5. Vrtnarstvo:
– postavitev rastlinjakov.
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v povečanje pridelave mleka in
mesa na kmetijah
1. Novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,

– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
2. Adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev
s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo
in promocijo vin,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (referenčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 42.000 €,
– doba vračila do višine kredita 6.500 € je
3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 €
je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja
do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 21.000 € naprej in z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene,
– agromelioracija kmetijskih zemljišč (vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 20. 12. 2008.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti je razvidno iz obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 20. 12.
2008.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
osebno ali priporočeno po pošti z oznako
»vloga za kreditiranje investicij v kmetij-
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stvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
prispele do vključno 18. februarja 2008.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
5271 Vipava ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Ob-36667/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07) ter na podlagi
5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št.
26/07) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini
Velenje v letu 2008
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Mestni občini Velenje za
leto 2008.
II. Orientacijska vrednost razpisa in rok
porabe dodeljenih sredstev: orientacijska
vrednost razpisa je 266.200 EUR. Dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena do konca leta 2008.
III. Predmet sofinanciranja
V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje
programe:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
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– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni in vrhunski šport
4. Šport invalidov
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
6. Mednarodne, državne, medobčinske
in občinske športne prireditve
7. Delovanje društev
IV. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Velenje,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco
o registriranih tekmovalcih,
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter druge zahtevane
podatke,
– da imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu,
– da delujejo vsaj dve leti.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Mestne občine Velenje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– združenja športnih društev lahko kandidirajo samo za društva, ki imajo sedež
v Mestni občini Velenje in opravljajo svojo
dejavnost v Mestni občini Velenje.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Mestni občini
Velenje. Prednost pri izboru imajo tista športna društva in njihova združenja, ki so člani
Športne zveze Velenje.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2008 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Mestne občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah kandidirajo na razpisu le enkrat.
Športne zveze lahko za sredstva za športne
programe kandidirajo le z lastnimi športnimi
programi.
V. Merila za sofinanciranje programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz
planiranih proračunskih sredstev za šport za
leto 2008 na osnovi Pravilnika o merilih za
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sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v MOV.
VI. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo
na priloženih izpolnjenih obrazcih.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
sprejemna pisarna (kletni prostori).
Prijave morajo biti predložene v eni kuverti v dveh izvodih sprejemni pisarni MO
Velenje najkasneje do 18. 2. 2008 do 15.
ure. Po tem datumu prejetih prijav komisija
ne bo upoštevala v postopku točkovanja in
razdelitve sredstev.
Prijava mora biti podana v zaprti kuverti.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden
pripis: »Ne odpiraj! – Prijava na javni razpis
– Šport 2008« na hrbtni strani pa mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni
Mestne občine Velenje.
VII. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno.
Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo opravila strokovna komisija dne
20. 2. 2008 ob 16. uri v prostorih javnega
zavoda Rdeča dvorana Velenje ŠRZ. Odpiranje vlog ne bo javno. Kandidati, ki bodo
oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da
vloge dopolnijo. Vloga bo morala biti dopolnjena v roku 15 dni od roka za oddajo prijave. Kolikor kandidat v določenem roku ne bo
dopolnil vloge, bo le-ta zavržena.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi), na spletni strani Športne zveze Velenje
http://www.sportnazvezavelenje.si ali pa jo
izvajalci lahko prejmejo po elektronski pošti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan na tel. 03/89-61-677, Cvetka
Ažman, Mestna občina Velenje (elektronska pošta: cvetka.azman@velenje.si) in:
03/89-75-410, Športna zveza Velenje, Katja Geršak (elektronska pošta: sportnazveza.velenje@siol.net).
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od datuma
odpiranja prijav s sklepom. Mestna občina
Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru sredstev,
zagotovljenih v proračunu.
Mestna občina Velenje
Št. 610-0001/2008-502
Ob-266/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – ura-

dno prečiščeno besedilo), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 39/99,
…, 23/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 30/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju kulture v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2008, v
višini 43.410 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov, ki so v
javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov.
3. Osnovna razpisna področja:
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske
dejavnosti spadajo spodbujanje dejavnosti
kulturnih društev, skupin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje prostorskih in
tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za
izobraževanje potrebnih kadrov.
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture,
pomembni za občino
V javni interes na področju izvajanja posebnih projektov ljubiteljske kulture spada
udeležba na tekmovanjih, revijah, proslavah, gostovanja in sodelovanja z društvi iz
drugih občin in držav.
3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost
posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, promocija knjig,
branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
3.6. Akcije kulturnih zavodov
V javni interes na področju akcij kulturnih zavodov spadajo projekti in razstavni
programi zavodov, vezani na promocijo
kulture, izobraževanje in skrb za kulturno
dediščino.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo
razpisa registrirani v skladu z Zakonom o
zavodih oziroma Zakonom o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen
javnih zavodov in ustanov,
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– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi.
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša 43.410 €:
– programi
ljubiteljske
kulture
–
35.600 €,
– posebni projekti ljubiteljske kulture
– 3.955 €,
– izdajateljska dejavnost – 2.140 €,
– akcije kulturnih zavodov – 1.715 €.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru
posameznega programa bodo upoštevana
merila in kriteriji, opredeljeni v prilogi 1 k
Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem, za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 k Pravilniku o
sofinanciranju programov kulture v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega
programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja
pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih
sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008.
8. Razpisni rok: razpis se prične 18. 1.
2008 in se zaključi 18. 2. 2008.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
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– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o
pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Mateji Šumnik ali Andreji Jezernik, vsak
delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 18. 2. 2008 oddati na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo
»Javni razpis – kultura 2008«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 02/821-60-07 (Majda
Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge,
odpiranje prispelih ponudb bo 21. 2. 2008,
ob 13. uri, na sedežu Občine Ravne na
Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo komisija s sklepom zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
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Javne dražbe
Ob-36653/07
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter
sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica
št. 478-21/2005 z dne 10. 4. 2007 in št.
478-26/2006 z dne 13. 7. 2006 in z dne
18. 12. 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. 2/14 poslovna stavba v izmeri 248 m2, parc. št. 2/16 gosp. poslopje v
izmeri 34 m2 in dvorišče v izmeri 53 m2, obe
k.o. Ribnica,
b) parc. št. 1715/6 njiva v izmeri 7 a
94 m2, k.o. Grčarice,
c) parc. št. 1715/7 njiva v izmeri 7 a
41 m2, k.o. Grčarice.
Nepremičnina pod točko 2.a) je poslovno
stanovanjski objekt, nahaja se v središču
mesta Ribnica. Objekt je treba obnoviti.
Nepremičnini pod točko 2.b) in 2.c) sta
gradbeni parceli, ki se nahajata na skrajnem
južnem robu naselja Grčarice, tik ob asfaltirani javni poti. Na navedenih nepremičninah
je predvidena izgradnja individualnih stanovanjskih hiš. Nepremičnini sta komunalno
opremljeni z asfaltirano javno potjo, medtem
ko se javno nizkonapetostno elektro omrežje in vodovodno omrežje nahaja v naselju in
ga bo treba še pripeljati na zemljišče. Javne
kanalizacije v naselju ni.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parcele pod točko 2.a)
101.379,00 EUR, najnižji znesek višanja:
250 EUR,
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.b) 9.664.57 EUR, najnižji znesek višanja:
250 EUR,
– izklicna cena za parcelo pod točko
2.c) 9.019,45 EUR, najnižji znesek višanja:
250 EUR,
Za stavbni zemljišči pod točko 2.b) in
2.c) velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja). Plačani
znesek varščine se všteje v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna

pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 5. februarja
2008, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30,
– pod 2.c) ob 12. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (za vse predmete prodaje pod točko
2). (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z
dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita Košmrlj, tel.
01/837-20-30. Možen je ogled nepremičnin po predhodnem dogovoru s kontaktno
osebo.
11. Prodajalec lahko do sklenitve pravega posla postopek ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški.
12. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) in identifikacijski dokument (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnini pod točko
2. se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
ali garancij za nepremičnine. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom
na dodano vrednost, nosi kupec.
15. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu RS.
Občina Ribnica
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Razpisi delovnih mest
Ob-36585/07
Popravek
Občina Ravne na Koroškem objavlja popravek objave javnega natečaja za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta višji
svetovalec projektni vodja, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 1/08, in sicer:
»Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za
prosto delovno mesto višji svetovalec projektni vodja«, na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, v roku petnajstih dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu
RS.«
V ostalem ostaja objava za razpis za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta višji svetovalec projektni vodja, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
4. 1. 2008, nespremenjena.
Občina Ravne na Koroškem
Su 010601/08-4
Ob-36570/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
določbami Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06) Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (referent za sodno upravo).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami):
– 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,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:

– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, 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.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita
iz sodnega reda, pod pogojem, da bodo v
primeru izbire na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad
predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
z oznako »javni natečaj«. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov urad@sodisce.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni
strani Okrožnega sodišča v Mariboru.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 5011-08-0002
Ob-36572/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
63/07: ZJU – UPB3) Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednika, Dunajska
cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) 2 prosti delovni mesti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega od svetovnih jezikov.
V skladu z drugim odstavkom 88. člena
ZJU-UPB3 pa še:
– morajo biti državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali 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 stopnje
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli višji sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava sodnih odločb za potrebe
službe za informatiko,
– priprava gradiva in sodelovanje ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
Izbrani kandidat bo delo na tem delovnem mestu opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Delo bodo opravljali na Višjem delovnem in socialnem sodišču, Dunajska c.
22, Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

Stran

194 /

Št.

5 / 18. 1. 2008

3. izjavo kandidata, 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 6 mesecev, da zoper njega
ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega jezika,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Višjemu delovnemu in
socialnemu sodišču, da pridobi podatke iz
3. točke iz uradnih evidenc.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javni
natečaj za uradniško delovno mesto višji
pravosodni svetovalec« v 8 dneh od objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov: Višje delovno in socialno sodišče, Urad
predsednika, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na email
urad.visds@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. 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 (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dneh po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri sekretarki sodišča
Andreji Oman, tel. 01/474-47-51.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 161107-08-0009
Ob-36575/07
Na podlagi določb četrtega odstavka 60.
člena in drugega odstavka 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo),
50. člena in drugega, tretjega in četrtega
odstavka 19. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 s spremembami in dopolnitvami) in 484. člena Zakona o
trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 67/07) Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana objavlja javni natečaj za
položaj
direktorja Agencije za trg vrednostnih
papirjev.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije;
– imeti mora univerzitetno izobrazbo
pravne ali ekonomske smeri;
– imeti mora najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
– je strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava;
– je strokovnjak na področju dela Agencije za trg vrednostnih papirjev;
– imeti mora strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teore-
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tična in tehnična znanja, potrebna za vodenje poslovanja Agencije za trg vrednostnih
papirjev;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in
še ni izbrisana;
– zoper kandidata 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. 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 ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in še ni izbrisana,
– 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 Ministrstvu za finance
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
6. izjavo, da je strokovnjak s področja
financ ali gospodarskega prava in strokovnjak na področju dela Agencije za trg vrednostnih papirjev.
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.
Posebna natečajna komisija bo pri presoji pogojev smiselno uporabila Standarde
strokovne usposobljenosti, merila za izbiro
in metode preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1,
objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/).
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Agencije za trg
vrednostnih papirjev imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, mag. Božo Predalič, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-1/2008
Ob-36578/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za finančni
sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje 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 delov-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nega 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 oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– 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 obsojena 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;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz četrte alineje iz uradnih evidenc.
V primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za finančni sistem v Sektorju za
finančni sistem, Župančičeva 3, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644,
1001 Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj št. 1101-1/2008 višji svetovalec
v Sektorju za finančni sistem«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na številko
01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa Vodopivec Jean
na številko 01/369-68-80.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 04/2008
Ob-36579/07
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o
javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Uradni list
RS, št. 63/07) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine
Lovrenc na Pohorju št. 100 – 05-2006-002

z dne 17. 11. 2006, Občina Lovrenc na Pohorju objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za premoženjsko
pravne zadeve v Občinski upravi Občine
Lovrenc na Pohorju.
Kandidati/tke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– 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,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat/tka izpita opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata/tke, da:
– je državljan/ka Republike Slovenije,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/la obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– ima opravljen državni izpit iz javne
uprave ter številka potrdila,
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka ter številka potrdila,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Lovrenc na
Pohorju pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/tka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/la.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-tke z daljšimi delovni-
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mi izkušnjami na podobnih delovnih mestih,
kandidati/tke s poznavanjem področja lokalne samouprave, kandidati/tke, z znanjem
svetovnega jezika.
Izbrani kandidat/tka bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II, z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I.
Z izbranim kandidatom/tko bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 3 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/tka
bo delo opravljal/la v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc
na Pohorju.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni po
stopek.
Kandidate/-tke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi na naslov: Občina Lovrenc
na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju, s pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na
javni natečaj višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve«. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: obcina@lovrenc.si., pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/-tke bodo o izbiri pisno obveščeni. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri in dokončnosti
odločbe o imenovanju v naziv sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim
delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje direktorica občinske uprave, na tel.
02/630-05-50.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 001/2008
Ob-36583/07
Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo SODO,
sistemski operater distribucijskega omrežja
z električno energijo, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 27/07 z dne 26. 3. 2007), objavljamo razpis za delovno mesto
direktorja/-co.
Za direktorja/-co SODO d.o.o. je lahko
imenovan kandidat, ki zraven z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
VII. (sedme) stopnje, tehnične, ekonomske
ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju
vodenja,
– da ima znanje enega tujega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.
Komisija bo vse prispele prijave pregledala in ugotovila, ali so pravočasne in
popolne in jih poslala ministru, pristojnem
za energetiko, ki predlaga Vladi Republike Slovenije direktorja v potrditev. Mandat
traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev dostaviti do petka
1. 2. 2008 do 12. ure na naslov: SODO
d.o.o., Zagrebška cesta 85, p.p. 882, 2,
2000 Maribor, s pripisom »Razpis za direktorja SODO d.o.o.«.
Upoštevale se bodo samo popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Neizbrani kandidat/-ka bo v osmih dneh
o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim
kandidatom obveščen o tem, da ni izbran.
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K vlogi za razpis je potrebno priložiti:
1. overjeno fotokopijo diplome,
2. potrdilo o znanju slovenskega jezika
(samo za kandidate/-ke, ki niso državljani
Republike Slovenije),
3. potrdilo o znanju tujega jezika,
4. potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
5. kratek življenjepis,
6. program dela,
7. vizija razvoja.
SODO, sistemski operater
distribucijskega omrežja z električno
energijo, d.o.o.
Št. 4/2008
Ob-36584/07
Svet šole Osnovne šole Gorje, Zgornje
Gorje, Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje
Gorje, razpisuje prosto delovno mesto
ravnateljice / ravnatelja.
Kandidatka / kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s 53. in 92. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07), in
sicer mora:
– imeti najmanj visokošolsko izobrazbo,
– izpolnjevati pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v osnovni šoli, imeti
opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju v skladu z zakonom, imeti pedagoško-andragoško izobrazbo,
– imeti naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga pridobiti najpozneje 1 leto po začetku mandata,
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI-UPB5 ter po 43. členu Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidatka / kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za vodenje zavoda.
Izbrana kandidatka / izbrani kandidat bo
imenovana / imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 5. 5. 2008 oziroma v skladu s pogodbo o zaposlitvi in
soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis, dosedanje delovne
izkušnje, program oziroma vizijo razvoja ter
dela zavoda) za mandatno obdobje pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Osnovne šole Gorje, Zgornje Gorje,
Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje, s
pripisom za razpis: imenovanje ravnateljice
/ ravnatelja.
Kandidatke / kandidati boste prejeli pisno
obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Gorje
Ob-36668/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2
in 33/07) objavlja Občina Dobrepolje javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tajnik občine.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– šest let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega 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,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen
pravniški državni izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in
strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih strokovna izpita
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje: organiziranje in vodenje občinske uprave ter opravljanje drugih
najzahtevnejših upravnih in strokovnih nalog
po nalogu predstojnika.
Prijava mora vsebovati:
– 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,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi in strokovnih izpitih,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Dobrepolje prido-

bitev podatkov iz predhodne alinee iz uradne evidence.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat poleg formalne
izobrazbe pridobil, vključno z navedenima
strokovnima izpitoma.
Izbrani kandidat bo delo na položajnem
delovnem mestu »tajnik občine« opravljal v
nazivu »podsekretar«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let)
s polnim delovnim časom in z možnostjo
ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Dobrepolje,
Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. 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 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava
na javni natečaj – tajnik občine« na naslov:
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje, in sicer do vključno ponedeljka,
28. 1. 2008. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi v obliki, poslani na elektronski naslov:
obcina.dobrepolje@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan na tel. 01/786-70-10,
kontaktna oseba Marija Kramžar.
Občina Dobrepolje
Ob-36669/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. 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 de-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lovne 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 ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence;
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje » strogo
tajno, tajno (EU), tajno (NATO)« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Uradni list
RS, št. 139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo - http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:

– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno, tajno
(EU), tajno (NATO)«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Dunajska 160.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in
upravljanje v upravi«, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elek
tronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/478-34-89.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
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položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-36670/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
varno hrano v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba biotehnične ali
veterinarske smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. 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 ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za do-
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stop do tajnih podatkov stopnje »strogo
tajno, tajno (EU), tajno (NATO)« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Uradni list
RS, št. 139/06).
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo –http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno, tajno
(EU), tajno (NATO)«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Dunajska 58.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za za-
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sedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za varno
hrano v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 005/2008
Ob-283/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) ter v skladu s prvim odstavkom
40. člena Statuta Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2.
2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne
14. 6. 2007 ter številka 010/2006-SA z dne
2. 7. 2007) Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega delovnega mesta:
višji svetovalec II v Javni agenciji RS
za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih
investicij in internacionalizacijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje tujega jezika;
– znanje dela z računalnikom;
– 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.
Delovno področje:
– pripravljanje predlogov ukrepov za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI;
– izvajanje in organizacija promocijskih
predstavitev;
– izvajanje storitev za potencialne tuje
investitorje (priprava odgovorov na povpraševanje potencialnih tujih investitorjev, organizacija obiska, vzdrževanje stikov, svetovanje v zvezi z administrativnimi ovirami);
– izvajanje storitev v post-investicijskem
obdobju (vzdrževanje stikov, pomoč pri širitvi, pomoč pri iskanju strokovnjakov);
– svetovanje tujim investitorjem in podjetjem v tuji lasti glede pridobivanja finančnih
spodbud;
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec II. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
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 ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 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 »navedba delovnega mesta na katerega kandidat
kandidira«, na naslov: Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: japti@japti,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Dolanc Borisov, na tel.
01/58-91-893.
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije
Su 10-02/2008-5/1
Ob-284/08
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 63/07 – UPB3) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec VS RS) – dve prosti delovni mesti na kazenskem oddelku VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,

priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) opravljala v nazivu
višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo
napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bosta opravljala na
Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. 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,
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 o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega jezika,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji
pravosodni svetovalec« na naslov: Vrhovno
sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi
na Zavodu RS za zaposlovanje, v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Vrhovnega sodišča RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: sks.vsrs@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/434-27-81.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št. 110-289/2007-31111
Ob-403/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Šmarju pri
Jelšah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-339/2007-03110
Ob-404/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v 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.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-343/2007-03110
Ob-405/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-341/2007-03110
Ob-406/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta višjih sodnikov na
Oddelku za civilno sodstvo na Višjem
sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-335/2007-03110
Ob-407/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata 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 imenovan v funkcijo
državnega tožilca, 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 imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-409/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na položaju
vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar, v
Operativno-tehničnemu sektorju.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– 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
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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:
– nadomeščanje vodje sektorja,
– načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil,
upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
– načrtovanje in izvajanje investicij,
– priprava letnih planov, projektnih nalog,
finančnih načrtov in javnih naročil v okviru
oddelka,
– opravljanje nalog s področja varstva pri
delu in požarnega varstva,
– izvajane nalog v zvezi z varovanjem
oseb in objektov,
– vodenje predpisanih evidenc.
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 državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava 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 – vodja oddelka« 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 javnega 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 šestmesečnim 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.
Državni zbor
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Št. 110-23/2008
Ob-410/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Stran

202 /

Št.

5 / 18. 1. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 007-176
Ob-36586/07
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 71/07) in na
podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02, zadnja sprememba št. 71/07) Ministrstvo za pravosodje
objavlja imenovanja sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev ter sodnih tolmačev z dne
27. 12. 2007, kot sledi:
Sodni cenilci – Obrtne dejavnosti
Strokovno področje Tahografi in tahografski zapisi
1. Zdravko Popović, imenovan za sodnega cenilca za področje tahografi in tahografski zapisi.
Strokovno področje Pečarstvo
2. Jurij Hrovat, imenovan za sodnega cenilca za področje pečarstva.
Strokovno področje Urarstvo
3. Andrej Kambič, imenovan za sodnega
cenilca za področje urarstva.
Strokovno področje Tesarstvo
4. Jože Kregar, imenovan za sodnega
cenilca za področje tesarstva.
Strokovno področje Orodjarstvo, oblikovanje kovin in preoblikovanje kovin
5. Dušan Winkler, imenovan za sodnega
cenilca za področje orodjarstva, oblikovanja
kovin in preoblikovanja kovin.
Strokovno področje Avtokleparstvo in avtoličarstvo
6. Peter Raišp, imenovan za sodnega
cenilca za področje Avtokleparstva in avtoličarstva.
Strokovno področje Avtoelektrika
7. Zdravko Klevišar, imenovan za sodnega cenilca za področje avtoelektrike.
Strokovno področje Stavbno steklarstvo
8. Branko Pestar, imenovan za sodnega
cenilca za področje stavbnega steklarstva.
Strokovno področje Mizarstvo
9. Fabijan Cifrek, imenovan za sodnega
cenilca za področje mizarstva.
Strokovno področje Strojnih instalacij,
klimatizacije in prezračevanja
10. Sašo Štirn, imenovan za sodnega
cenilca za področje strojnih instalacij, klimatizacije in prezračevanja.
Strokovno področje Kamnoseštvo
11. Anton Gosak, imenovan za sodnega
cenilca za področje kamnoseštva.
Strokovno področje Pekarstvo
12. Robert Piskač, imenovan za sodnega cenilca za področje pekarstva.
Strokovno področje Zidarstvo
13. Zoran Simčič, imenovan za sodnega
cenilca za področje zidarstva.
Strokovno področje Cvetličarstvo
14. Franc Landeker, imenovan za sodnega cenilca za področje cvetličarstva.
Strokovno področje Avtomehanika
15. Karel Šoš, imenovan za sodnega cenilca za področje avtomehanike.
Strokovno področje Čevljarstvo
16. Anton Dremelj, imenovan za sodnega cenilca za področje čevljarstva.
Strokovno področje Dimnikarstvo
17. Bojan Horvat, imenovan za sodnega
cenilca za področje dimnikarstva.

18. Franc Dobravec, imenovan za sodnega cenilca za področje dimnikarstva.
19. Iztok Zemljič, imenovan za sodnega
cenilca za področje dimnikarstva.
Strokovno področje Krovstvo in kleparstvo
20. Janez Jemec, imenovan za sodnega
cenilca za področje krovstvo in kleparstvo.
Strokovno področje Polaganje keramičnih oblog
21. Slavko Kocuvan, imenovan za sodnega cenilca za področje polaganja keramičnih oblog.
Strokovno področje Mizarstvo, stavbno
mizarstvo in modelno mizarstvo
22. Boris Kene, imenovan za sodnega
cenilca za področje mizarstva, stavbnega
mizarstva in modelnega mizarstva.
Strokovno področje Mizarstvo, modelno
mizarstvo in sodarstvo
23. Drago Strahovnik, imenovan za sodnega cenilca za področje mizarstva, modelnega mizarstva in sodarstva.
Strokovno področje Pohištveno mizarstvo, stavbno mizarstvo in modelno mizarstvo
24. Mojca Šajnović, imenovana za sodno cenilko za področje pohištvenega mizarstva, stavbnega mizarstva in modelnega
mizarstva.
Strokovno področje Očesna optika
25. Karmen Maretič Debeljak, imenovana za sodno cenilko za področje očesne
optike.
Strokovno področje Frizerstvo
26. Olga Pompe, imenovana za sodno
cenilko za področje frizerstva.
Strokovno področje Oblikovanje kovin
27. Jure Kranjec, imenovan za sodnega
cenilca za področje oblikovanje kovin.
Strokovno področje Strojne instalacije
28. Bojan Grušovnik, imenovan za sodnega cenilca za področje strojnih instalacij.
Strokovno področje Vzdrževanje tekstilij
29. Marijan Zupan, imenovan za sodnega cenilca za področje vzdrževanja tekstilij.
Strokovno področje Šiviljstvo in krojaštvo
30. Franc Turnšek, imenovan za sodnega cenilca za področje šiviljstva in krojaštva.
Strokovno področje Slaščičarstvo
31. Mihael Lenček, imenovan za sodnega cenilca za področje slaščičarstva.
Strokovno področje Strojna mehanika
32. Srečko Lešnik, imenovan za sodnega cenilca za področje strojne mehanike.
Strokovno področje Slikopleskarstvo in
črkoslikarstvo
33. Viljem Franjo Brandt, imenovan za
sodnega cenilca za področje slikopleskarstva in črkoslikarstva.
34. Domen Kansky, stanujoč Ilirska 29,
Ljubljana; imenovan za sodnega cenilca za
področje slikopleskarstva in črkoslikarstva.
Strokovno področje Slikopleskarstvo in
fasaderstvo
35. Ernest Bransberger, imenovan za sodnega cenilca za področje slikopleskarstva
in fasaderstva

Strokovno področje Splošna elektromehanika
36. Boris Koteski, imenovan za sodnega
cenilca za področje splošne elektromehanike.
Strokovno področje Krovstvo in kleparstvo
37. Janez Sevšek, imenovan za sodnega cenilca za področje krovstva in kleparstva.
Strokovno področje Livarstvo
38. Stanislav Vidmar, stanujoč Grampovčanova ulica 4, Ljubljana; imenovan za sodnega cenilca za področje livarstva.
Strokovno področje Fotografija
39. Zoran Gregorič, imenovan za sodnega cenilca za področje fotografije.
Strokovno področje Zlatarstvo
40. Marijan Kosi, imenovan za sodnega
cenilca za področje zlatarstva.
Strokovno področje Elektroinštalaterstvo
41. Igor Grašič, imenovan za sodnega
cenilca za področje elektroinštalaterstva.
Strokovno področje Strojne instalacije
42. Adolf Muršič, imenovan za sodnega
cenilca za področje strojnih instalacij.
Strokovno področje Podopolagalstvo
43. Andrej Blažič, imenovan za sodnega
cenilca za področje podopolagalstva.
Strokovno področje Kozmetična nega
44. Silva Glavan Bukovinski, imenovana
za sodno cenilko za področje kozmetične
nege.
Sodna izvedenca in sodna cenilca – Obrtna dejavnost
Strokovno področje Slikopleskarstvo
45. Dimitrij Vivoda, imenovan za sodnega izvedenca in cenilca za področje slikopleskarstva.
Strokovno področje Stavbno in pohištveno mizarstvo
46. Dušan Fidler, imenovan za sodnega
izvedenca in cenilca za področje stavbnega
in pohištvenega mizarstva.
Sodni izvedenci
Strokovno področje Medicina
47. asist. Erik Vrabič, dr. med., imenovan
za sodnega izvedenca za področje plastične
in rekonstruktivne medicine.
Strokovno področje Forenzično-kriminalistično tehnične preiskave
48. Tomaž Korbar, imenovan za sodnega
izvedenca za področje balistike in rekonstrukcija streljanja, preiskave orožja.
Strokovno področje Varstvo pri delu in
požarna varnost
49. mag. Milan Srna, imenovan za sodnega izvedenca za področje varnosti in
zdravja pri delu.
50. mag. Miran Pavlič, imenovan za sodnega izvedenca za področje varnost in
zdravje pri delu, splošno ter varstvo pri delu
v gradbeništvu.
Sodni tolmači
Iranski jezik
1. Nader Beshkoueideh, imenovan za
sodnega tolmača za iranski jezik.
Nemški jezik
2. Luka Grasselli, imenovan za sodnega
tolmača za nemški jezik.
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Hrvaški jezik
3. Staša Marolt, imenovana za sodnega
tolmača za hrvaški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1711-08-468003/00
Ob-36589/07
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 28. člena Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 107/06-UPB6) objavlja
javni poziv
– organizacijam civilne družbe,
– organizacijam strokovne javnosti in
– nevladnim organizacijam,
da predlagajo predstavnike javnosti v
senatih za reševanje pritožb, ki jih lahko
podajo posamezniki, če menijo, da so bile s
policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja
kršene njihove pravice ali svoboščine.
Zakon o policiji v 28. členu določa, da
mora vsako pritožbo, podano zoper policista, najprej obravnavati in preveriti vsa
dejstva v zvezi z njo, vodja organizacijske
enote policije, v kateri dela policist, na katerega se pritožba nanaša. Z ugotovitvami
seznani pritožnika, ki se v primeru strinjanja
z ugotovitvami vodje organizacijske enote
policije lahko odloči, da je s tem postopek
reševanja pritožbe zaključen. V primeru, da
se pritožnik ne strinja z ugotovitvami vodje
organizacijske enote policije, kakor tudi v
primerih, ko iz pritožbe izhaja sum storitve
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, mora vodja organizacijske enote
policije celoten spis takoj odstopiti Ministrstvu za notranje zadeve, ki vodi nadaljnji
postopek reševanja pritožbe.
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani,
in sicer:
– pooblaščenec ministra in
– dva predstavnika javnosti.
1. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri
reševanju pritožb nad delom delavcev policije na regionalni ravni, na predlog lokalnih
skupnosti z območja posamezne policijske
uprave imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
Število predstavnikov posamezne lokalne skupnosti je določeno s posebnim pozivom, ki bo poslan občinam.
2. Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri
reševanju pritožb nad delom delavcev policije z generalne policijske uprave, na predlog organizacij civilne družbe, organizacij
strokovne javnosti in nevladnih organizacij
imenuje in razrešuje minister. Na predlog
teh organizacij bo minister imenoval skupaj 15 predstavnikov. V primeru, da število
predlaganih predstavnikov javnosti presega
razpisano število, organizacije civilne družbe, strokovne javnosti in nevladne organizacije z medsebojnim sodelovanjem izvedejo
izbor izmed predlaganih članov. Če izbora
ne opravijo v določenem času, opravi izbor
minister in izbrane predstavnike imenuje
na listo članov s sklepom. Pri izboru imajo
prednost kandidati, ki so jih predlagale organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic in svoboščin.
Predlagateljem predstavnikov javnosti
v senatih za reševanje pritožb predlagamo
upoštevanje kriterijev, kot so:
1. polnoletni državljan Republike Slovenije,
2. da ni v kazenskem postopku,
3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
4. aktivno obvlada slovenski jezik.

Aktivni predstavniki policije in funkcionarji reprezentativnih sindikatov policistov ne
morejo biti predstavniki javnosti v senatih.
Predstavniki javnosti bodo imenovani
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Pred potekom dobe so predstavniki javnosti, ki so člani senata, lahko
razrešeni z liste članov senata na lastno
željo, na obrazloženo zahtevo predlagatelja in s sklepom ministra, če se član senata
neupravičeno ne udeleži dveh zaporednih
sej senata.
Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v
senatih, pripada za udeležbo na seji senata
sejnina v višini zneska dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur, ki velja za
delavce in funkcionarje v državnih organih
Republike Slovenije. Na podlagi zahtevka
pripada članom senata za prihod na sejo
povračilo prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom oziroma povračilo kilometrine v višini, ki je določena za primer povračila
prevoza na in z dela. Na podlagi zahtevka
delodajalca se članu senata povrne znesek
plače, ki ga je prejel za čas, ko je sodeloval
na seji senata.
Podrobnejši postopek reševanja pritožb
je določen v Pravilniku o reševanju pritožb.
Rok za podajo predlogov za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb je
30 dni po objavi v sredstvih javnega obveščanja. Predlogi se pošljejo na Ministrstvo
za notranje zadeve, Direktorat za policijo
in druge varnostne naloge, Ljubljana, Štefanova ulica 2.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-36590/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki
jih bo v letu 2008 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka
PP-2008)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo
izvedeni kot:
– prireditve;
– izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
– založniški, filmski, video in večzvrstni
projekti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost
(ki združuje našteta področja).
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2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost projektnega poziva PP-2008 znaša
433.463 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva PP-2008 morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06, 114/07).
4. Roki projektnega poziva: projektni
poziv PP-2008 je odprt od 18. 1. 2008 do
18. 2. 2008.
5. Dokumentacija projektnega poziva
Dokumentacija PP-2008 obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazci: A in A1 (za predstavitev predlagatelja) ter B in B1 (za prijavo
posameznega projekta);
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnem področju; za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne krovne organizacije iz zamejstva.
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija,
kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega
do 50% vseh predvidenih stroškov.
Soorganizator je partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten v zasnovo
in/ali izvedbo in/ali financiranje projekta.
Njegova finančna soudeležba z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi mora dosegati vsaj
10% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo ne more
biti državni proračun, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji projektnega poziva
Vloge na projektni poziv PP-2008 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so kulturna društva in njihove zveze,
krovne organizacije iz zamejstva, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo
kulturne projekte iz razpisnega področja,
to dokažejo s kopijo izpiska oziroma potrdila AJPES-a (Agencije RS z javno pravne evidence in storitve) ali s kopijo potrdila
oziroma izpiska iz registra društev upravne
enote, iz katerega je razviden datum vpisa
– izpisek oziroma potrdilo ne sme biti starejše od 12 mesecev; krovne organizacije iz
zamejstva predložijo enakovredno ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da
bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile pogodbena
stranka JSKD v letu 2007, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti do JSKD v letu 2007,
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Popolne vloge na projektni poziv
PP-2008 morajo vsebovati naslednje izpolnjene obrazce, izjave ter ostale priloge:
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Obrazec A: splošni podatki o izvajalcu
Obrazec A/1: podatki o izvajalcu – opis
dosedanjega delovanja
Obrazec B: prijava projekta – podatki o
projektu
Obrazec B/1: podrobnejša utemeljitev
projekta
Obrazec Izjava: izjave odgovorne osebe
Obvezna priloga:
– kopija izpiska oziroma potrdila AJPES-a
(Agencije RS z javno pravne evidence in
storitve) ali kopija potrdila oziroma izpiska iz
registra društev upravne enote, iz katerega
je razviden datum vpisa – izpisek oziroma
potrdilo ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev; za krovne zveze Slovencev izven
RS velja enakovredno ustrezno potrdilo države, kjer deluje.
Vloga mora biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, predložena na ustreznih
obrazci in opremljena s podpisi ter žigi izvajalca. K vlogi je potrebno predložiti zahtevane obvezne priloge.
8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva
Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva PP-2008
oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji PP-2008
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, vsaj že eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt ter iz referenc izhaja,
da je sodeloval na regijskih, državnih ali
mednarodnih prireditvah);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru (iz referenc in delovanja predlagatelja v zadnjih treh letih je razvidno,
da je sodeloval na regijskih ali državnih ali
mednarodnih prireditvah) in/ali v mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu
2007).
Predlagani projekt ustreza kriterijem tega
poziva, če:
– sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti;
– bo izveden v letu 2008;
– je nekomercialen (to pomeni, da mu ni
moč pripisati pretežno komercialnega namena); člani izvajalske skupine za izvedbo
ne prejemajo plačila;
– resorno ne spada na druga področja,
kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– je aktualen, ustvarjalen in inovativen;
– ima jasno in kvalitetno vsebinsko in
oblikovno zasnovo;
– uresničuje cilje, ki so pomembni v
mednarodnem, nacionalnem ali regijskem
merilu;
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– bo dostopen javnosti;
– utemeljeno računa na odmevnost v
medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki); to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov
za pokritje preostalega deleža (če gre za
sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 10% finančni udeležbi);
– ima realno finančno konstrukcijo (iz
prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na
razpoložljive vire),
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov praviloma ne presega
50% vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni
znesek
sofinanciranja
praviloma ni nižji od 300 EUR ali višji od
1.500 EUR,
– če gre za mednarodni projekt – pri projektu morajo sodelovati vsaj 4 države.
Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem
tega poziva, če je po zvrsti:
– redna letna dejavnost kulturnega društva;
– jubilejna slavnost ali jubilejna razstava (razen če gre za pomembne novosti v
pristopu in programu prireditve ali za zelo
pomembno okroglo obletnico);
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem
prazniku (proslava slovenskega kulturnega
praznika …);
– projekt ali program na prireditvi, ki ima
pretežno zabavno družabni značaj (npr. turistična ali narodnozabavna prireditev ali
veselica …);
– gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen če je bistvenega pomena za slovensko
ljubiteljsko kulturno dejavnost);
– projekt, ki je namenjen promociji ali
predstavitvi društva (koledarji, razglednice,
jubilejni zborniki), razen če gre za pomembne novosti v pristopu in programu projekta;
– šolanje ali večletna izobraževalna oblika (razen če gre za pomemben prispevek k
dvigu kvalitete društvene ustvarjalnosti);
– izdaja avdio, video kasete ali zgoščenke ter postavitev in oblikovanje spletne strani (razen če gre za izdajo zgoščenke vrhunske zasedbe z izvirnim programom in v
obliki, ki je primerna za promocijo slovenske
ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru);
– promocija prijavljenega projekta;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in njihovih zvez;
– projekt, katerega zahtevnost ne ustreza izvajalskim zmožnostim predlagatelja;
– projekt, katerega izobraževanje ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji;
– projekt brez lastne produkcije (razen,
če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost).
10. Posebni kriteriji glede na področje
dejavnosti
Prijavljeni projekt – glede na posebno
področje dejavnosti – ne ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– nima kvalitetnega avtorskega pristopa,
inovativne produkcije in predvidene postprodukcije – gledališka dejavnost;
– je seminar, ki ne vključuje produkcije
– gledališka, lutkovna dejavnost in plesna
dejavnost;
– ne temelji na ohranjanju ali poustvarjanju ljudske glasbe in plesa – folklorna dejavnost;

– vsebinska zasnova ne vsebuje ljudske
glasbe; če gre za tradicionalno prireditev,
ki ne prinaša bistvenih novosti v poustvarjanju dediščine; če ne temelji na raziskavi
in interpretaciji virov, narejenih posebej za
prijavljeni projekt – etno dejavnost.
– je šolska produkcija; je seminar za mažorete, ki poleg mažoretne in twirling specifike ne vključuje plesne tehnike – plesna
dejavnost;
– je razstava posameznega avtorja ali
pregledna letna razstava društva, ex-tempore ali likovno srečanje ali natečaj (z nagradami in odkupi) ali likovna kolonija (če
morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju) brez prepoznavne vsebinske zasnove
– likovna dejavnost;
– je samostojna knjiga posameznega
ustvarjalca; če je šolsko ali novinarsko literarno glasilo; če nima (literarni časopis ali
revija) že izdane vsaj ene številke – literarna dejavnost.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bodo presojale in ocenjevale
strokovno programske komisije na podlagi
podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali kriterijem
tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana, do
18. 2. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv PP-2008«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana v svojem, pravilno označenem ovitku in vsebovati vse predpisane obrazce in priloge!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega
poziva PP-2008.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Branka Škerl, branka.skerl@jskd.si,
01/24-10-502,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01-24-10-508.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva
Dokumentacija projektnega poziva je
dostopna na domači strani JSKD www.
jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
tudi na območnih izpostavah in na sedežu
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, med
uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do
13. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP-2008, bo potekala v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa ter v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
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JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-36592/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2008
(v nadaljevanju: poziv Prostori/Oprema
2008)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Prostori/Oprema 2008 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup
opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Prostori/Oprema 2008 znaša
154.941,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Prostori/Oprema 2008
morajo upravičenci porabiti v proračunskem
letu 2008 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).
4. Razpisni roki: poziv Prostori/Oprema 2008 je odprt od 18. 1. 2008 do 18. 2.
2008.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Prostori/Oprema
2008 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev
predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu,
pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter
lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v
katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta
ne sme presegati 50% vseh predvidenih
stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je lahko soudeležen pri zasnovi,
izvedbi in financiranju projekta. Finančna
soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj
20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir
za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti
proračun RS, namenjen kulturi.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Prostori/Oprema 2008
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo
potrdila AJPES/Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali
z izpiskom oziroma kopijo izpiska iz registra
društev; iz dokazil mora biti razviden datum
vpisa – potrdila ali izpiski oziroma kopije
potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od
dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev
izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2007, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv Prostori/Oprema
2008 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava,
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju,
Obrazec B: projekt,
Obrazec B/1: utemeljitev projekta,
Obrazec I: izjave odgovorne osebe,
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES ali register društev/, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev; za društva Slovencev izven RS
fotokopija statuta;
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2008;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Prostori/Oprema 2008 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva
Prostori/Oprema 2008 oziroma v pozivnem
roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri vsebinsko zaokrožene
projekte);
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– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2007);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni);
– če je predlagatelj lokalna skupnost,
le-ta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji
od 4.500,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za
pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja
o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nakup tehnološke in tehnične opreme,
ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja;
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki jo uporablja večje število kulturnih
skupin;
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
– nakup opreme, ki izboljšuje pogoje za
povezovanje med izvajalci kulturnih programov;
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 18. 2.
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2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– prijava na poziv Prostori/Oprema 2008«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Prostori/Oprema 2008.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/241-05-18,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/241-05-08.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Prostori/Oprema 2008 bo v skladu s
Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter splošnimi pogoji poslovanja
JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov
do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-36594/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov za leto 2008
(v nadaljevanju: poziv MKC 2008)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva MKC
2008 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva MKC 2008 znaša 73.415,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva MKC 2008 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2008 oziroma v rokih določenih z Zakonom
o izvrševanju proračuna RS za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).
4. Razpisni roki: poziv MKC 2008 je odprt od 18. 1. 2008 do 18. 2. 2008.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva MKC 2008 ob
sega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev
predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali
uporabljajo prostore za izvajanje mladinske
kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti,
ki posedujejo prostore v katerih se izvaja
mladinska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme, ki
je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek
financiranja posameznega projekta ne sme
presegati 50% vseh predvidenih stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in
financiranju projekta. Finančna soudeležba
sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh
predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun
RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv MKC 2008 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve/ ali z
izpiskom oziroma kopijo izpiska iz registra
društev ali z izpiskom oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra; iz dokazil mora biti
razviden datum vpisa – potrdila ali izpiski
oziroma kopije potrdil ali izpiskov ne smejo
biti starejše od dvanajstih mesecev;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2007, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv MKC 2008 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo vse predpisane obrazce, ki
morajo biti podpisani in žigosani na ustreznih mestih:
Obrazec A: splošni podatki – izjava,
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju,
Obrazec B: projekt,
Obrazec B/1: utemeljitev projekta,
Obrazec I: izjave odgovorne osebe,
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES ali register društev ali
sodni register/, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti
starejši od dvanajstih mesecev;
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2008;

– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva MKC 2008
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva MKC
2008 oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju,
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri zaokrožene projekte),
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2007),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni),
– če je predlagatelj lokalna skupnost,
le-ta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
mladinsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 4.500,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža (če
gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo
sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni
udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odlo
žitev bi povzročila nadaljnjo škodo na ob
jektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število mladinskih kulturnih skupin;
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– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa tehnične in tehnološke
opreme ustreza posebnim kriterijem, če
gre za:
– opremo, ki omogoča kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– opremo, ki omogoča produkcijo inovativnih multimedijskih del;
– opremo za promocijo produkcije na
mednarodnem, državnem ali regionalnem
nivoju;
– opremo, ki izboljšuje javno dostopnost
medijskega ustvarjanja in mladinske kulture;
– opremo, ki omogoča vključitev v mrežo
mladinskih ustvarjalnih centrov;
– opremo, ki omogoča povezovanje med
različnimi izvajalci mladinske kulture na regionalni, državi in mednarodni ravni;
– opremo, ki jo uporablja večje število
mladinskih kulturnih skupin.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 18. 2.
2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– prijava na poziv MKC 2008«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
MKC 2008.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/241-05-18,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/241-05-08.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv MKC 2008 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov
do porabe sredstev.

Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-36596/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nakupa specializirane opreme za
potrebe folklornih skupin, pihalnih in
tamburaških orkestrov za leto 2008
(v nadaljevanju: poziv Specializirana
oprema 2008)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Specializirana oprema 2008 so projekti nakupa
kostumov za folklorne skupine in projekti
nakupa glasbenih instrumentov za pihalne
in tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Specializirana oprema 2008 znaša
52.125,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana oprema
2008 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2008 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07).
4. Razpisni roki: poziv Specializirana
oprema 2008 je odprt od 18. 1. 2008 do
18. 2. 2008.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Specializirana
oprema 2008 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev
predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in
glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo
kulturne programe iz razpisnega področja,
za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v
zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.
Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in
v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati
40% vseh predvidenih stroškov.
Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in
financiranju projekta. Finančna soudeležba
sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh
predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lo-
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kalnih skupnosti, ne more pa biti proračun
RS, namenjen kulturi.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Specializirana oprema
2008 lahko predložijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve/ ali z
izpiskom oziroma kopijo izpiska iz registra
društev; iz dokazil mora biti razviden datum
vpisa – potrdila ali izpiski oziroma kopije
potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od
dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev
izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2007, izpolnili vse svoje
obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Popolne vloge na poziv Specializirana
oprema 2008 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava,
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju,
Obrazec B: projekt,
Obrazec B/1: utemeljitev projekta,
Obrazec I: izjave odgovorne osebe,
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES ali register društev/, iz
katerega je razviden datum vpisa – izpisek
iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih
mesecev; za društva Slovencev izven RS
fotokopija statuta;
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2008;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana oprema 2008 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva
Specializirana oprema 2008 oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
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– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2007);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 40%
vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji
od 2.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za
pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja
o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt nakupa specializirane opreme
– kostumi za folklorne skupine – ustreza
posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:
– izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne
vire in literaturo;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina
deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno
dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še
niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo
dediščino več območij).
Projekt nakupa specializirane opreme
– instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre – ustreza posebnim kriterijem tega
poziva, če gre za:
– nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
– sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija;
– nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino;
– nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 18. 2.
2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji stra-
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ni ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na poziv Specializirana oprema 2008«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku!
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2008.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/241-05-18,
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si,
01/241-05-08.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Specializirana oprema 2008 bo potekala
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-274/08
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
28. 1. 2008 prične s poslovanjem notarka Eva Simona Tomšič v Ljubljani, Kolezijska ulica 7.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 7001
Ob-36571/07
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepom Mestnega
sveta Mestne občine Celje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Ostrožno
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 570/8 – dvorišče v
izmeri 494 m2, funkcionalni objekt v izmeri

35 m2, parc. št. 592/71 – travnik v izmeri
174 m2, parc. št. 592/101 – travnik v izmeri 4 m2, vse vpisane v vl. št. 2148, k.o.
Ostrožno, parc. št. 592/72 – travnik v izmeri 1876 m2, vpisano v vl. št. 1980, k.o.
Ostrožno, parc. št. 563/24 – travnik v izmeri
491 m2, vpisano v vl. št. 1984, k.o. Ostrožno, parc. št. 566/4 – travnik v izmeri 71 m2,
vpisano v vl. št. 667, k.o. Ostrožno.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN Dolgo polje III (Uradni list
SRS, št. 26/82 – proj. št. 1/81 RC – Planiranje) predvidena stanovanjska gradnja in
spremljajoče dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
101,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3145 m2, 317.645,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji
20%.
Zemljišče je obremenjeno s stavbno pravico.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati ali predložiti v
zaprti ovojnici najkasneje do 31. 1. 2008
do 12. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja zemljišč«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika,
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7221002-7000007. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega
zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v
zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem
na tem javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine.
Celotno kupnino je izbrani ponudnik
dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
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e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8,
Celje (II. nadstropje), 31. 1. 2008, ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o
izboru najugodnejšega ponudnika obvestila
v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, tel. 03/426-56-20
(Ingrid Mastnak) in tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Št. 4304-1/2008
Ob-36587/07
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in 11. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 18. 12. 2007 ter v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja dvosobnega stanovanja št.
10, v izmeri 58,15 m2, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Cankarjeva ul. 46, Radovljica, vlož. št. 2011/30, z oznako nepremičnine 110.E,
b) prodaja dvosobnega stanovanja št. 1,
v kleti večstanovanjske stavbe, Zapuže 13
C, v izmeri 48,01 m2, ident. št. dela stavbe
221-1, k.o. Begunje.
Stanovanji sta zasedeni.
3. Izklicna cena za nepremičnini znaša:
pod a) 63.304,00 EUR,
pod b) 40.328,40 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 00
pod a) 72000100-3302-1,
pod b) 72000100-3302-2.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj. Rok: 6. 2. 2008 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic: 00
pod a) 72000100-3302-1,
pod b) 72000100-3302-2.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v EUR ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 2.
2008:
pod a) ob 10. uri,
pod b) ob 10.30.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v
delovnih dneh od 21. 1. 2008 do 5. 2. 2008
od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške ponudnikom v
višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
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Št. 610-0001/2007-502
Ob-261/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 39/99,
…, 23/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 30/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2008
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki so v
javnem interesu.
2. Predmet poziva:
2.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.
2.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
3. Na pozivu lahko kandidirajo: javni in
drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se
ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko
dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo
na nobenem drugem razpisu Občine Ravne
na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
1.930 € za sofinanciranje izdaje glasila ter
5.500 € za sofinanciranje muzejske dejavnosti.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa.
6. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za
izvedbo programov, določenih v predmetu
tega poziva.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega
programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh
po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za
spremljanje javnega poziva ter predlagala
županu višino sofinanciranja.
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8. Dodeljena sredstva za posamezni
program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2008, na podlagi pisne
izjave in z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
18. 1. 2008 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2008.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Mateji Šumnik ali Andreji Jezernik, vsak
delovni dan in na spletnih straneh naročnika
www.ravne.si od dneva objave tega poziva
do razdelitve sredstev.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti
in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge
ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje
obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv
– kultura – 2008« na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v
zvezi s tem pozivom je Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do
razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na
vrstni red prejema vlog in bo posameznega
predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po
oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 8403000118

Ob-256/08

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 (v nadaljevanju: najemodajalec) na
podlagi 3. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-UPB1,
Uradni list RS, št. 20/04), Uredbe o določitvi
najmanjše višine povračil in drugih pogojev
za oddajo površin za izgradnjo objektov za
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opravljanje spremljajočih dejavnosti na in
ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d. (Uradni list RS, št. 68/02) in internega
Navodila za izvedbo metod razpolaganja
in oddaje v najem in sklepa uprave DARS
d.d., št. 1344/1 z dne 8. 1. 2008 razpisuje

Št. 8403000118
Ob-257/08
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje na podlagi internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem z dne 25. 4. 2006 in sklepa uprave
DARS d.d., št. 1304/1 z dne 28. 12. 2007
objavlja

oddajo v najem
površine za izgradnjo objekta za
opravljanje spremljajoče dejavnosti
– restavracije – na oskrbni postaji
Grm, na AC odseku Pluska – Ponikve
(severno od trase AC)
1. Trajanje zakupa je 30 let od predaje
avtocestnega odseka v promet.
2. V sklopu ureditev v okviru državnega
lokacijskega načrta je predvidena umestitev
spremljajočega objekta, oskrbne postaje
Grm. Spremljajoči objekt Grm je umeščen
severno od trase avtoceste med km 9,5
+ 80 in km 9,8 + 20.
3. Najemodajalec oddaja v najem zemljišča, potrebna za izgradnjo objekta za
opravljanje spremljajoče dejavnosti – restavracije. Vrsta spremljajočega objekta, ki
ga mora zgraditi zakupnik, je natančneje
opisana v razpisni dokumentaciji.
4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na elektronskem naslovu: prodaja@dars.si, v zahtevi
pa navedejo svoje ime, naslov, telefonsko
številko in elektronski naslov kontaktne
osebe. Razpisna dokumentacija se pošilja
izključno po elektronski pošti v pdf obliki.
Način pridobivanja dodatnih informacij je
naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji za sodelovanje so navedeni
v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko
sodelujejo samostojno ali kot partnerji v
skupni ponudbi.
6. Višina minimalne začetne najemnine
je določena skladno z uredbo, prav tako način naknadnega poviševanja najemnine. V
razpisni dokumentaciji je navedena začetna
najemnina kot izhodiščna cena.
7. Veljavnost ponudbe je najmanj 180
dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe
morajo biti oddane na način, ki je določen v
razpisni dokumentaciji.
8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini
15.000,00 EUR, z veljavnostjo 190 dni od
dneva odpiranja ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
18. 2. 2008, do 14. ure (dohodni žig glavne
pisarne). Ponudbe oddajte na naslov DARS
d.d., Izpostava Ljubljana, glavna pisarna,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, na način, ki je
določen v razpisni dokumentaciji. Ponudbe,
ki bodo prispele po tem roku, bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom.
10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
20. 2. 2008, ob 13. uri, v kletni sejni sobi, na
Dunajski 7, 1000 Ljubljana.
11. Edino merilo za ocenitev ponudbe je
višina ponujene najemnine ob izpolnjevanju
ostalih pogojev razpisa. Kot najugodnejši
bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
najemnino.
12. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako najemnino in je ta najemnina najvišja ponujena najemnina na javnem razpisu, se bo postopek nadaljeval s pogajanji s
temi ponudniki.
DARS d.d.

javno zbiranje ponudb
za odprodajo 17 kosov odpisanih
osnovnih sredstev
1. Predmet prodaje so naslednji sklopi
(1–17):
1) inv. št. 002890: osebno vozilo Renault Megane RT 1.6 16V Alize; št. šasije: VF1BA040520793934; datum aktivacije
1. 9. 1999, stanje OS: karambolirano, ni vozno; lokacija OS: ACB Ljubljana; izhodiščna
prodajna cena: 500,00 EUR brez DDV;
2) inv. št. 003597: nakladalec Volvo;
datum aktivacije 1. 3. 1980, stanje OS: ni
vozno, okvara prenosa moči za vožnjo, žlica 2 m3; lokacija OS: ACB Postojna; izhodiščna prodajna cena: 10.500,00 EUR brez
DDV;
3) inv. št. 003927: vozilo kombinirano Mitsubishi L200 2,5 TD; št. šasije:
MMBJNK34CSG000257, letnik 1994, največja dovoljena masa: 2.625 kg; datum aktivacije 1. 1. 1995, stanje OS: ni vozno,
motor v okvari, vozilo pick-up, 5 sedežev;
lokacija OS: ACB Postojna; izhodiščna prodajna cena: 1.000,00 EUR brez DDV;
4) inv. št. 003970: vozilo osebno Renault
R19 1.8 RT; št. šasije: VF1B53Y0513528193,
bencinski motor; datum aktivacije 1. 8.
1995, stanje OS: korozija; lokacija OS:
ACB Ljubljana; izhodiščna prodajna cena:
100,00 EUR brez DDV;
5) inv. št. 004102: vozilo kombinirano Renault Kangoo 1,9 dCi; št. šasije:
VF1KC0JEF27327844; datum aktivacije
1. 9. 2002, stanje OS: ni vozno, poškodovano v prometni nezgodi, nekompletno; lokacija OS: ACB Postojna; izhodiščna prodajna
cena: 1.500,00 EUR brez DDV;
6) inv. št. 004373: vozilo kombinirano MB sprinter 412 D740; št. šasije:
WDB9044231P656498; datum aktivacije
1. 12. 1996, stanje OS: ni vozno, poškodovano v prometni nezgodi (motor in ostalo), nekompletno, podaljšana kabina 6+1
z zabojnikom; lokacija OS: ACB Postojna;
izhodiščna prodajna cena: 1.900,00 EUR
brez DDV;
7) inv. št. 005020: vozilo tovorno Iveco Daily 35 S 13 D; št. šasije:
ZCFC3590005359864, dieselski motor
2.800 ccm; datum aktivacije 1. 12. 2001,
stanje OS: ni vozno, poškodovano v prometni nezgodi, nekompletno, podaljšana kabina 6+1 z zabojnikom; lokacija OS:
ACB Postojna; izhodiščna prodajna cena:
3.800,00 EUR brez DDV;
8) inv. št. 005840: prikolica s svetlobno signalizacijo tip E 2; št. šasije:
ZYPZ1835T3000164; datum aktivacije 1. 7.
1998, stanje OS: karamboliana, totalka; lokacija OS: ACB Vransko; izhodiščna prodajna cena: 1.000,00 EUR brez DDV;
9) inv. št. 009293: vozilo osebno
Renault Megane Break 1.6; št. šasije:
VF1KA0B0526416700; datum aktivacije
1. 4. 2002, stanje OS: karambolirano,
totalka; lokacija OS: ACB Hrušica;
izhodiščna prodajna cena: 2.500,00 EUR
brez DDV;
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10) inv. št. R01685: vozilo tovorno Iveco Daily 35S 13 D; št. šasije:
ZCFC3590005479071; datum aktivacije
1. 5. 2004, stanje OS: keson s podaljšano kabino, 7 sedežev, motor tip 8140.43S;
vozilo odjavljeno 8. 9. 2006; lokacija OS:
ACB Vransko; izhodiščna prodajna cena:
6.000,00 EUR brez DDV;
11) inv. št. 006416: vozilo tovorno Magirus-Deutz 320 M 26; št. šasije:
WJMF2NNSM04013097; datum aktivacije
1. 3. 1985, stanje OS: splošno stanje vozila
je zaradi korozije slabo, potrebno večjega popravila; lokacija OS: ACB Ljubljana;
izhodiščna prodajna cena: 2.000,00 EUR
brez DDV;
12) inv. št. 006585: vozilo tovorno Iveco Turbodaily 35. 12D; št. šasije:
ZCFC3580002181194; datum aktivacije
1. 3. 1996, stanje OS: kabina je zaradi korozije potrebna večjega popravila oziroma
zamenjave; lokacija OS: ACB Ljubljana;
izhodiščna prodajna cena: 2.000,00 EUR
brez DDV;
13) inv. št. 006902: vozilo delovno
Mercedes-Benz Unimog U900; št. šasije:
WDB4171011W148256; datum aktivacije
1. 12. 1989, stanje OS: kabina vozila je
zaradi korozije potrebna večjega popravila
oziroma zamenjave, potrebno popravilo zavor; lokacija OS: ACB Ljubljana; izhodiščna
prodajna cena: 3.000,00 EUR brez DDV;
14) inv. št. 007913: prikolica s signalno tablo za zap. AP – 1300; št. šasije:
h0021300020000793; datum aktivacije 2. 8.
2002, stanje OS: prikolica je bila poškodovana v prometni nezgodi in je na zavarovalnici ocenjena za totalko; lokacija OS:
ACB Ljubljana; izhodiščna prodajna cena:
300,00 EUR brez DDV;
15) inv. št. 002765: vozilo osebno
Renault Clio RT 1.4 5V CAT.; št. šasije:
VF1B57B0514054606; datum aktivacije
1. 11. 1995, stanje OS: večja okvara motorja, karoserija potrebna popravila; lokacija OS: ACB Ljubljana; izhodiščna prodajna
cena: 500,00 EUR brez DDV;
16) inv. št. 008126: vo zilo delovno Mercedes-Benz Unimog U 1650/427.115; št.
šasije: WDB4271151W164858; datum aktivacije 1. 6. 1991, stanje OS: v prometni
nesreči se je vozilo prevrnilo in je precej poškodovano (kabina, podvozje, motor); lokacija OS: ACB Hrušica; izhodiščna prodajna
cena: 10.000,00 EUR brez DDV;
17) inv. št. 009123: vozilo kombinirano Renault Kangoo RN 1,9dCi; št. šasije:
VF1KC0EAF18739400; datum aktivacije;
1. 9. 1998, stanje OS: zablokiran motor;
lokacija OS: ACB Hrušica; izhodiščna prodajna cena: 2.000,00 EUR brez DDV.
2. Osnovna sredstva so locirana v Avtocestnih bazah kot sledi iz točke 1. Ogledi
so možni v četrtek 24. 1. 2008, petek 25. 1.
2008, ponedeljek 28. 1. 2008 in sredo 30. 1.
2008 po predhodnem dogovoru s kontaktno
osebo:
– v AC bazi Ljubljana, Grič 54, 1000
Ljubljana: Dušan Jereb, tel. 01/518-84-18,
041/696-973;
– v AC bazi Vransko: Davorin Jančič, tel.
03/703-44-18, 041/672-308;
– v AC bazi Hrušica, Hrušica 224, 4276
Hrušica: Darko Bavdaž, tel. 04/581-29-37,
041/696-975;
– v AC bazi Postojna, Industrijska
c. 3, 6230 Postojna: Vladimir Valič, tel.
05/700-24-18, 041/696-971.
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3. Način odprodaje: osnovna sredstva
se odproda po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij.
4. Prodajna pogodba za vsak sklop bo
sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako
najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak
posamezen sklop, bo strokovna komisija
pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj
pisno in v določenem roku ponudijo višjo
ceno od že ponujene. V primeru ponovno
prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
5. Ponudniki morajo zaokrožiti ponujene
cene na 10,00 EUR.
6. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o plačani kavciji v višini 500,00 EUR,
če skupna vrednost ponudbe presega
5.000,00 EUR (transakcijski račun številka:
06000-0112292446 pri Banki Celje d.d., namen plačila: Odprodaja 17 kosov odpisanih
osnovnih sredstev – kavcija). Če je skupna vrednost ponudbe ponudnika nižja od
5.000,00 EUR, plačilo kavcije ni potrebno.
7. Če najuspešnejši ponudnik v roku 8
dni od pisnega poziva za podpis pogodbe,
iz razlogov na njegovi strani, le-te ne bo
podpisal, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval drugega najuspešnejšega ponudnika. Če tudi ta v roku 8 dni od pisnega
poziva, iz razlogov na njegovi strani, ne bo
podpisal pogodbe, bo DARS d.d. k podpisu
pogodbe pozval naslednjega najuspešnejšega ponudnika itd.
8. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe.
9. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, osnovna
sredstva prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri prevzema bo kupljena osnovna
sredstva skupaj z dokumenti prevzel na
lokaciji (avtocestni bazi), kjer se nahaja.
10. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »ponudba
za nakup osnovnih sredstev«,
– izpolnjena in potrjena »izjava ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji, če skupna
vrednost ponudbe presega 5.000,00 EUR.
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks
01/300-99-74.
12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 1. 2. 2008, do 9. ure, v pisni obliki. Ponudnik mora ponudbo poslati ali dostaviti
v zaprti ovojnici naslovljeno na naslednji
način: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja
17 kosov odpisanih osnovnih sredstev – ne
odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime / naziv in naslov.
13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki obveščeni. Prepozno
prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne
bodo upoštevane.
14. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.
DARS d.d.
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Št. 8403000118
Ob-259/08
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-834/2007/5 z dne
28. 11. 2007, sklepa uprave DARS d.d., št.
786/2007 z dne 7. 8. 2007, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) in internih Navodil za izvedbo metod razpolaganja in oddaje v najem z dne 25. 4. 2006 07, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo neaktivnih premičnin last
Republike Slovenije v upravljanju
DARS d.d.
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je rabljena neaktivna
oprema in mehanizacija last Republike Slovenije v upravljanju DARS d.d.:

Sklop
št.

Invent. št.

Lokacija

Opis

Datum
nabave

Opis 2

1.

R01443

Hrušica

Cimos C 15 D

1. 11. 90

tovorno vozilo CIMOS, tip C 15 D, št. šasije
VF7VDPP0005PP4020, št. motorja 021328,
odjavljeno iz prometa

2.

R01312

Ljubljana

prikolica
dvoosna Rufac

1. 1. 83

3.

R01315

Ljubljana

R-5 express

1. 7. 93

4.

R01317

Ljubljana

Magirus

1. 7. 93

priklopno vozilo Rufac, tip P 1200, za prometne
znake, št. šasije 00000000000000001, leto izdelave
1982
kombinirano vozilo Renault, tip Express 1.4, št.
šasije VF1F40AK510502094, št. motorja E7J724,
odjavljeno iz prometa
tovorno vozilo Magirus-Deutz, tip 320 M 26,
prekucnik, št. šasije WJMF2NNSM04013098,
št. motorja 0664C6986969, leto izdelave 1984,
odjavljeno iz prometa
tovorno vozilo Iveco, tip 260-32 AHW, prekucnik,
št. šasije WJMF2NNSM04013101, št. motorja
F10L413F, leto izdelave 1984, odjavljeno iz
prometa

5.

6.

7.

8.

R01318

R01319

R01326

R01335

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Magirus

Magirus

1. 3. 85

1. 3. 85

tov. vozilo
Iveco

1. 10. 95

tovorno vozilo
MB 208 D

1. 12. 92

tovorno vozilo Magirus-Deutz, tip 320 M 26,
prekucnik, št. šasije WJMF2NNSM04012758,
št. motorja 0547C6986953, leto izdelave 1984,
odjavljeno iz prometa
tovorno vozilo Iveco, tip 35-12, keson s podaljšano
kabino, št. šasije ZCFC3580005079303, št. motorja
2124786, leto izdelave 1995, odjavljeno iz prometa

trak za
nakladanje soli

1. 12. 92

Quickmaster, serijska št. UPRO 1278, leto izdelave
1992

10.
11.

R01340
R01094

Ljubljana
Postojna

čelna kosilnica
Magirus

1. 9. 88
1. 3. 85

tip 4-1
tovorno vozilo TAM, tip MD 260-32 AH, št.
šasije WJMF2NNSM04013102, št. motorja
0443C6986973, leto izdelave 1985, odjavljeno iz
prometa
tovorni spec. Cimos C 25, tip Furgon, za prevoz
denarja, št. šasije VF7290B52UD016973, št.
motorja U256611GJ06233918, leto izdelave 1990,
odjavljeno iz prometa

13.

14.

R01135

R01175

Postojna

Sl. Konjice

Cimos Citroen
C 25

1. 12. 90

TAM 80 T-50

1. 12. 90

stroj za
praznjenje
posipalca

1. 1. 83

410,00

2.080,00

2.080,00

2.080,00

2.500,00

835,00

Ljubljana

Postojna

210,00

1.250,00

R01336

R01134

250,00

tovorno vozilo Mercedes-Benz,
tip 208 D, keson s podaljšano kabino, št. šasije
WDB6013171P279771, št. motorja TIP601940, leto
izdelave 1992, odjavljeno iz prometa

9.

12.

Izhodiščna
cena (v EUR
z DDV)

tovorno vozilo TAM, tip 80 T-50 E, keson s
podaljšano kabino, št. šasije 900005566, št.
motorja Y888U81852, leto izdelave 1990,
odjavljeno iz prometa
zobniško gonilo Strojna Maribor 3G5+ elektro motor
3 kw

1.670,00
625,00

210,00

340,00

40,00
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Sklop
št.
15.

16.

17.

18.

Invent. št.
R01176

R01182

R01198

Lokacija
Sl. Konjice

Sl. Konjice

Sl. Konjice

Opis
Iveco Magirus

Datum
nabave
1. 3. 85

prikolica za
znake Rufac

1. 12. 82

nakladalna
zlica

1. 6. 76
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Opis 2
tovorno vozilo Iveco, tip 260-32, prekucnik,
št. šasije WJMF2NNSM04013099, št. motorja
F10L413L6986970, leto izdelave 1984, odjavljeno
iz prometa
priklopno vozilo Rufac, tip P 1200 V, za prometne
znake, št. šasije 002, leto izdelave 1983, odjavljeno
iz prometa
Schmidt FL-4, NR. 789, leto izdelave 1976
Priključek služi za nakladanje razsutih tovorov
z volumnom 1 m3 in je izrecno prilagojen za tip
Unimoga 406
delovno vozilo Mercedes-Benz , tip Unimog 406,
za čiščenje snega, št. šasije 40612110031000,
št. motorja 35390210520691, leto izdelave 1978,
odjavljeno iz prometa

R01205

Sl. Konjice

Unimog 406

1. 12. 78

R01199

Sl. Konjice

rotacijska
krtača VKS3

1. 6. 76

krtača za čiščenje ulic in javnih površin z
avtomatskim zbiranjem smeti Schmidt SK 310, tov.
št. 7233.425.02, št. motorja 651788003566

R01230

Sl. Konjice

1. 2. 89

Schmidt, VKS-O+21004/2

19.

R01207

Sl. Konjice

1. 4. 81

Creina - Kranj tip. CV-3200, serija 2642, št. 002

20.

R01341

Sl. Konjice

krtača za
čiščenje cest
cisterna priklj.
3200L
TAM 260 T 26

1. 1. 91

R01208

Sl. Konjice

posipalec Riko
P-82

1. 12. 85

tovorno vozilo prekucnik TAM 260 T 26 B, letnik
1991, št. šasije VZ2260026MTX00223, št. motorja
901004684
tov. št 1524, leto izdelave 1985, volumen 8 m3,
širina posipanja 2 + 12 m, količina posipanja 0,06
+ 2 N/m2

R01210

Sl. Konjice

Mercedes Benz
208 D

1. 9. 92

TAM 260 T 26

1. 11. 87

21.

22.

R01228

Sl. Konjice

tovorno vozilo Mercedes-Benz, tip 208 D,
keson s podaljšano kabino,
št. šasije WDB6013171P262616,
št. motorja 60194010239872,
leto izdelave 1992, odjavljeno iz prometa
tovorno vozilo TAM, tip 260 T 26 B, prekucnik, št.
šasije 870003117, št. motorja F8L413F871005461,
leto izdelave 1987, odjavljeno iz prometa

23.

R01229

Sl. Konjice

TAM 260

1. 9. 88

tovorno vozilo TAM, tip 260 T 26 B, prekucnik, št.
šasije 880002929, št. motorja 881005946, leto
izdelave 1988, odjavljeno iz prometa

24.

R01233

Sl. Konjice

1. 12. 89

Strojna Maribor, 3G5+EM 3 KW

25.

R01234

Sl. Konjice

naprava za
praznjenje
posipalca
prikolica AP
1200 V

1. 11. 90

priklopno vozilo Zidar, tip AP 1200 V, za prometne
znake, št. šasije 002, leto izdelave 1990, odjavljeno
iz prometa

26.

R01235

Sl. Konjice

1. 12. 90

LTH Škofja Loka, BS 250, tov. št. 04431

27.

R01254

Sl. Konjice

brusilni stroj
LTH BS
os. avto R 19
Addagio

3. 12. 96

28.

R01278

Sl. Konjice

1. 12. 97

29.

R01286

Sl. Konjice

30.

R01287

Sl. Konjice

31.

R01288

Sl. Konjice

32.

R01289

Sl. Konjice

33.

R01290

Sl. Konjice

kompresor
300-550 AB
mobilna
radijska postaja
MDEL K4
mobilna
radijska postaja
MDEL K4
mobilna
radijska postaja
MDEL K4
mobilna
radijska postaja
MDEL K4
ročna radijska
postaja Elzas

osebno vozilo Renault, tip R19 1.4 RN, št. šasije
VF1B53A0514367942, št. motorja E7JP706, leto
izdelave 1996
Fiac Air Comtresor AB-300-510

Stran
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Izhodiščna
cena (v EUR
z DDV)
1.460,00

210,00

500,00

5.625,00

1.250,00

2.295,00

1.670,00

1.250,00

1.250,00
40,00
210,00
20,00
880,00
145,00

1. 11. 98

mobilna radijska postaja MDEL k4, 136-174 MHz,
1-25W, 10 kanalna

145,00

1. 11. 98

mobilna radijska postaja MDEL k4, 136-174 MHz,
1-25W, 10 kanalna

145,00

1. 11. 98

mobilna radijska postaja MDEL k4, 136-174 MHz,
1-25W, 10 kanalna

145,00

1. 11. 98

mobilna radijska postaja MDEL k4, 136-174 MHz,
1-25W, 10 kanalna

145,00

1. 11. 98

ročna radijska postaja 174 MHz, 1-5W, 12,5 KHz

125,00

Stran
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Sklop
št.

Št.
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Invent. št.

Lokacija

34.

R01291

Sl. Konjice

35.

R01297

Sl. Konjice

36.

R01331

Sl. Konjice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Datum
nabave

Opis
ročna radijska
postaja Elzas
repetitorska
hišica
nakladalec TN
500

3. Predlagane izhodiščne cene vsebujejo davek na dodano vrednost.
4. Ogled predmetov prodaje je na lokacijah: Avtocestna baza Hrušica (Darko
Bavdaž, tel. 04/581-29-37 in 041/696-975),
Avtocestna baza Postojna (Vladimir Valič,
tel. 05/700-24-18 in 041/696-971), Avtocestna baza Ljubljana (Dušan Jereb, tel.
01/518-84-18 in 041/696-973) in Avtocestna
baza Slovenske Konjice (Leopold Potočnik,
tel. 03/757-26-45 in 041/696-974). Po predhodni najavi je ogled možen v četrtek 24. 1.
2008, petek 25. 1. 2008, ponedeljek 28. 1.
2008 in sredo 30. 1. 2008 med 10. in 13.
uro, kjer interesentom nudijo tudi vse podrobnejše informacije.
5. Navedena oprema se proda po sistemu »videno-kupljeno«, zato kupec nima
pravice uveljavljanja kasnejših reklamacij.
6. Vrsta pravnega posla: prodaja na
osnovi prodajne pogodbe.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s
tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo služba za
prodajo v DARS d.d. pozvala vse enako
uspešne ponudnike naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
8. Ponudbo za nakup premičnin lahko
dajo fizične osebe državljani Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
9. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne podatke: ime, priimek, naslov, elektronski naslov (če ga ima), davčno številko, telefonsko številko in potrdilo o
državljanstvu za fizične osebe in izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe. V prijavi
ponudnik navede, za kateri sklop podaja
ponudbo in ponujeno ceno za posamezni
sklop. Sodeluje lahko na enem ali več sklopih, ki jih navede v prijavi.
10. Plačilo celotne kupnine je dolžan
uspeli kupec na podlagi prejetega predračuna plačati najkasneje v roku 5 dni po prejetem pisnem obvestilu o izboru. Kupnina se
nakaže na transakcijski račun DARS d.d. št.
06000-1112292412.
11. Pogodba bo predvidoma sklenjena
v roku 15 dni od zaključka zbiranja ponudb.
Vzorec pogodbe je na ogled v službi za
prodajo DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, zainteresirani ponudniki pa jo lahko

Opis 2

1. 11. 98

ročna radijska postaja 174 MHz, 1-5W, 12,5 KHz

1. 4. 99

kovinska viseča omara dimenzij 900x300x1200 mm

1. 11. 86

Riko Ribnica tip. 2 M, tov. št. 5767, leto izdelave
1984

dobijo po elektronski pošti na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali
faks 01/300-99-74.
12. Zbiranje ponudb se začne takoj po
objavi v Uradnem listu RS.
13. Ponudniki za nakup navedenih premičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti
pošljejo ali osebno oddajo do 1. 2. 2008, do
9. ure, na naslov: DARS d.d., izpostava Ljub
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna, 1. nadstropje, soba 107, s pripisom »Ne odpiraj-javna ponudba OS RS«. V
levem zgornjem kotu ponudnik označi svoj
naziv in naslov.
14. Pravočasno prispele in oddane ponudbe bo odprla in pregledala komisija. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo
oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
15. Vse stroške in davščine v zvezi s
prodajno pogodbo za rabljena vozila nosi
kupec. Lastništvo preide na kupca po podpisu pogodbe in plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov.
16. Prevzem prodanih sredstev je takoj
po vplačilu celotne kupnine oziroma najkasneje v roku 30 dni po vplačilu. V primeru,
da uspeli ponudnik ne prevzame kupljenih
predmetov v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko odstrani
oziroma jo da v hrambo tretji osebi na račun
ponudnika.
17. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.
18. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
DARS d.d.
Ob-273/08
Štajerprodukt d.o.o. – v stečaju, Pesnica
20a, 2211 Pesnica, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št.
St 214/2002 z dne 7. 11. 2007
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so neizterjane terjatve
stečajnega dolžnika, in sicer:
– Vezir Bytyqi s.p. v višini 623,91 EUR
s pp.,
– Jusufi Mensur v višini 2.269,33 EUR s
pp.,
– Zemun Ahmetaj s.p. v višini
720,39 EUR s pp.,
– Ahmedi Naser s.p. v višini 767,17 EUR
s pp.,

Izhodiščna
cena (v EUR
z DDV)
125,00
125,00
290,00

– Fidrizi Arun s.p. v višini 2.098,45 EUR
s pp.,
– Matjaž Grušovnik v višini 2.665,19 EUR
s pp.,
– Drago Purgaj v višini 5.856,24 EUR
s pp.
Pogoji prodaje so naslednji:
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v dnevnem
časopisju na Okrožno sodišče v Mariboru s
pripisom »St 214/2002 ponudba za odkup
– ne odpiraj«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali
ne plača v celoti kupnine v predvidenem
roku se meni, da je odstopil od nakupa in je
pogodba razveljavljena po samem zakonu.
Premoženje preide v lastništvo kupca šele
takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Vse
stroške in druge dajatve plača kupec. Če
kupec ne plača v roku celotne kupnine ali
kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu
vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po
pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi
kupčevega odstopa od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Ponudba ne sme biti nižja od 20% zneska posamezne glavnice.
Prednost pri prodaji ima tisti ponudnik, ki
je pripravljen kupiti vseh sedem terjatev.
Hkrati sodišče poziva vse upnike stečajnega dolžnika da sporočijo, ali so v primeru,
da nihče ne ponudi kupnine za te terjatve,
pripravljeni prevzeti katero izmed terjatev
objavljenih v oklicu.
Informacije o premoženju je mogoče dobiti pri stečajni upraviteljici na tel. 02/613-13-45,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Štajerprodukt d.o.o. – v stečaju
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 221-7/2004/28
Ob-36655/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 50, kjer je vpisana politična
stranka Aktivna Slovenija, s skrajšanim
imenom Aktivna in s kratico imena AS ter
s sedežem v Ljubljani, Komenskega 12,
vpiše sprememba statuta.
Št. 2153-7/2007/12
Ob-272/08
1. V register političnih strank se pod zaporedno številko 76, kjer je vpisana politična
stranka Zares – nova politika, s skrajšanim
imenom Zares ter s sedežem v Ljubljani,
Trg prekomorskih brigad 1, vpiše pripojitev politične stranke Aktivna Slovenija, do
sedaj vpisane v register političnih strank pod
zaporedno številko 50.
2. Politična stranka Aktivna Slovenija, s
skrajšanim imenom Aktivna in kratico imena
AS ter s sedežem v Ljubljani, Komenskega
12, se izbriše iz registra političnih strank.
3. Politična stranka Zares – nova politika
je pravna naslednica politične stranke Aktivna Slovenija.

Št.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-145/2007-14
Ob-36626/07
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 4. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s
katero je v skladu s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (uradno prečiščeno besedilo,
ZPOmK-UPB2, Uradni list RS, št. 64/07; v
nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentraciji družb Vipa Holding d.d., Kidričeva ulica 19, Nova Gorica (v nadaljevanju: Vipa
Holding d.d.), Triglav Naložbe, finančna
družba, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Triglav Naložbe d.d.),
ter družbe Goriške opekarne d.d., Merljaki
7, Renče (v nadaljevanju: Goriške opekarne d.d.), ne nasprotuje. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
Koncentracija je nastala na podlagi sklenjenega delničarskega sporazuma med
družbama Vipa Holding d.d. in Triglav Naložbe d.d. o usklajenem delovanju pri glasovanju in sprejemanju sklepov skupščine
družbe Goriške opekarne d.d. in v organih

družbe Goriške opekarne d.d., zato gre v
navedenem primeru za koncentracijo v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve
in drugih razpoložljivih podatkov je Urad
ugotovil, da v zvezi s koncentracijo družb
Vipa Holding d.d., Triglav Naložbe d.d. in
Goriške opekarne d.d. ni izkazan resen sum
o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-1854/2007-3
Ob-408/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (Urad) je dne 20. 12. 2007 proti družbam Žito Prehrambena industrija
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Mlinotest Živilska industrija d.d., Tovarniška ulica 14, 5270 Ajdovščina, Klasje Mlinsko predelovalno podjetje Celje,
d.d., Resljeva ulica 18, 3000 Celje in PPS
– Ptujske pekarne in slaščičarne pro
izvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve
d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, uve-

del postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v
povezavi s 3. členom ZPOmK in 81. člena
Pogodbe ES.
Navedene družbe naj bi istočasno najavile dvig cen pekovskih izdelkov. Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da naj bi
omenjene družbe usklajeno ravnale oziroma
se sporazumele glede določanja cen pekovskih izdelkov in drugih pogojev poslovanja
na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati,
ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki
Sloveniji in na skupnem trgu.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe
in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Št.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-36614/07
NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje, podjetje je izdajatelj tednika Novi tednik
in radia Radio Celje. Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Izdajatelj: Podjetje NT&RC d.o.o., Prešernova 19, 3000 Celje.
Struktura kapitala:
– Atka prima – 30%,
– Srečko Šrot – 17,63%,
– Anica Šrot Aužner – 12,42%,
– Atka d.o.o. – 7,80%,
– Zdenka Batistič – 6,43%,
– zaposleni in bivši zaposleni – 25,72%.
Ob-36616/07
Ime medijev: Časopis Vestnik in Portal
Pomurje.si, Panon.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Murska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% uprav
ljalskih pravic: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva
2 in 4, 1000 Ljubljana 19,57%, Gorenjski
Tisk, Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj 19,57%,
SET-Podjetje za usposabljanje invalidov
d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje
19,57%, Gujt Marjan, Vegova ulica 13, 9000
Murska Sobota 15,96% in M. B. Satler investicije d.o.o., Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
19,48% upravljavskih pravic.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irma Benko, direktorica.
Imena članov nadzornega sveta: Boštjan
Jevšek, mag. Branko Pavlin in Nataša Brulc
Šiftar.
Ob-36619/07
Na osnovi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih objavlja družba Radio
Sora d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja
Loka naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih
oseb, ki imajo v premoženju družbe najmanj
5% deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426 Žiri
– 6,608%,
– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100,
4220 Škofja Loka – 9,223%,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11,
4223 Poljane – 6,608%,
– Zvonko Mahnič, Podklanec 1, 4226 Žiri
– 6,608%,
– Saša Pivk Avsec, Potoče 33,
4205 Preddvor – 5,608%,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče – 5,642%,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka – 32,793%.

b) Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo Marjan Potočnik, Sveti
Duh 100, 4220 Škofja Loka – direktor.
Št. 02/08
Ob-36622/07
Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5% lastniškim deležem: Infonet media d.d., Cesta
na Brdo 27, 1000 Ljubljana.
Uprava: Danilo Vute, direktor.
Št. 613-0001/2008
Ob-36623/07
Ime medija: Glas Občine Naklo.
Lastnik medija v 100%: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
Imena članov organa upravljanja:
– glavni in odgovorni urednik: Janez Kuhar,
– člani uredniškega odbora: Stanislav
Koselj, Janez Kuhar, Ivan Meglič, Jože Mohorič, Marko Mravlja, Franci Šinkar in Janez
Štular.
Imena članov nadzornega organa: Leopold Verbič, Janez Gradišar in Metod Pavlin.
Ob-258/08
Ime medijev:
– Radio Ptuj,
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev. Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Paam invest, d.o.o., Osojnikova cesta
3, 2250 Ptuj: 21,26%,
– Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:
10,00%,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj: 9,38%.
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik
– predsednik, Marijan Pongrac – član, Majda Goznik - članica.
Ob-275/08
Ime medija: ČZD Kmečki glas, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana.
KD Kapital, d.o.o., finančna družba, Celovška 206, Ljubljana, ima 80,08% poslovni
delež v osnovnem kapitalu družbe, v preostalem delu je imetnik poslovnega deleža
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna c. 14,
Ljubljana kot lastni poslovni delež.
Direktor: Peter Zadel.
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Objave gospodarskih družb
Ob-36672/07
Družba IMP Telekom tovarna telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Vojkova cesta 58,
1000 Ljubljana, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev
družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe in da je kot prenosna družba
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Družbeniku je na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, omogočen pregled
delitvenega načrta in vseh ostalih listin v
zvezi z delitvijo. Pred odločanjem o soglasju za delitev bo direktor ustno obrazložil
vsebino delitvenega načrta in družbenika
obvestil o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe.
Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
IMP Telekom, d.o.o.
prokurist
Violeta Mitrović
Ob-270/08
Direktorica družbe SIMT d.o.o., Industrijska cesta 9, 1290 Grosuplje (vložna št.
10521600, matična št. 5331552), na podlagi 629. člena in v povezavi s 586. členom
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 17. 1. 2008 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, predložena
pogodba o oddelitvi in prevzemu dela premoženja prenosne družbe na prevzemno
družbo, sklenjena dne 15. 1. 2008 med
družbo SIMT d.o.o. (prenosna družba) in
družbo Santera, d.o.o. (prevzemna družba)
ter delitveni načrt družbe SIMT d.o.o., sprejet dne 16. 1. 2008.
2. Družbeniku družbe SIMT d.o.o. bodo
na sedežu družbe Industrijska cesta 9, 1290
Grosuplje, en mesec od objave tega obvestila vsak delovni dan na vpogled listine,
določene v drugem odstavku 586. člena Zakona o gospodarskih družbah.
3. Družbeniku se bo na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dal prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Vsakemu upniku in delavcu se bo na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis pogodbe o
oddelitvi in prevzemu dela premoženja prenosne družbe na prevzemno družbo in/ali
delitveni načrt družbe SIMT d.o.o.
SIMT d.o.o.
direktorica Zdravka Zalar
Ob-271/08
Direktor družbe Santera d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (vložna št.
13800500, matična št. 1839233), na podlagi
629. člena in v povezavi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 17. 1. 2008 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tav-

čarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, predložena
pogodba o oddelitvi in prevzemu dela premoženja prenosne družbe na prevzemno
družbo, sklenjena dne 15. 1. 2008 med družbo SIMT d.o.o. (prenosna družba) in družbo
Santera, d.o.o. (prevzemna družba).
2. Družbeniku družbe Santera d.o.o.
bodo na sedežu družbe Industrijska cesta
9, 1290 Grosuplje, en mesec od objave tega
obvestila vsak delovni dan na vpogled listine določene v drugem odstavku 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah.
3. Družbeniku se bo na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dal prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Vsakemu upniku in delavcu se bo na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis pogodbe o
oddelitvi in prevzemu dela premoženja prenosne družbe na prevzemno družbo.
Santera d.o.o.
direktor Boštjan Primec

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-36691/07
Azucarerar Reunidas de Jaen, S. A.,
Paseo de la Castellana 182, Madrid, Španija, ki ga po pooblastilu zastopa Raffaele
Panzavolta, in S.F.I.R. Societa Fondiaria
Industriale Romagnola S.p.a., Cesena, Via
Benedetto Croce 7, Cesena, Italija, ki ga po
pooblastilu zastopa Fabio Moretti, sta kot
družbenika družbe Sucadria, d.o.o., Ljubljana, sprejela naslednji sklep:
Registrirani osnovni kapital družbe,
ki znaša 7.168.836,00 EUR, se z rednim
zmanjšanjem osnovnega kapitala zmanjša za znesek 4.700.000,00 EUR, tako
da po zmanjšanju osnovnega kapitala
znaša zmanjšani osnovni kapital družbe
2.468.836,00 EUR.
Upnike družbe z omejeno odgovornostjo
Sucadria, d.o.o., Ljubljana, se pozove, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Sucadria, d.o.o.
Lidija Kovačič

Sklici skupščin
Ob-276/08
Na podlagi statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9,
Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v ponedeljek, 18. 2. 2008, ob 13.
uri, v Idriji, Vojkova 10.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave.
3. Soglasje k sklenitvi pogodbe po 330.
členu ZGD.
Predlog sklepa: daje se soglasje k sklenitvi pogodbe v skladu s 330. členom ZGD.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan 18. 1. 2008, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V
imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno v
skladu s statutom družbe, zastopniki pa so
dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Erjavec
Št. 1/08
Ob-402/08
V skladu z določili 31. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. na podlagi zahteve
delničarja Pozavarovalnice Sava d.d. družbe sklicuje uprava družbe
31. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v torek, 19. 2. 2008, ob 10. uri, v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovi sklepčnost
in sprejme dnevni red v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z odstopno izjavo mag. Zvonka Ivanušiča z dne 5. 10. 2007
o odstopu s funkcijo predsednika in člana
nadzornega sveta.
b) Za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev se za štiriletno mandatno obdobje izvoli Maja Krumberger.
Izvoljena članica nadzornega sveta
nastopi mandat z dnem zasedanja skup
ščine.
3. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini imajo delničarji,
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ki bodo na dan 12. 2. 2008, vpisani v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3, 2507 Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do srede, dne 13. 2. 2008,
oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Gradiva, na katerih temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe so na vpogled
v tajništvu Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, pisarna 604/VI.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupščino najmanj 20 minut pred
začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in
s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za
udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno
tako posredujejo naslovu družbe do 13. 2.
2008, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica daje en glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne
predloge naj delničarji, kolikor želijo, da bodo
ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno z
obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru,
da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne uro pozneje, to je ob 11. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-255/08
eUprava Cestnega podjetja Ljubljana,
družbe pooblaščenke d.d., objavlja predlog
dodatnih točk dnevnega reda.
Za 9. sejo skupščine delničarjev in ločenih zasedanj razredov delničarjev, ki bo
24. 2. 2008 v sejni sobi Slovenskih cestnih
podjetij v 4. nadstropju na Leskoškovi cesti
9e v Ljubljani, s pričetkom ob 11. uri, kot
sledi:
Doda se nove točke dnevnega reda:
Uprava družbe in nadzorni svet sta prejela dne 11. 1. 2008 odstopno izjavo predsednika in člana nadzornega sveta Zvonka
Šavorja. Iz tega razloga dopolnjujeta dnevni
red skupščine na naslednji način.
8. Ugotovitev o odstopu člana nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Zvonko Šavor podal odstopno izjavo iz nadzornega sveta, ki stopi v
veljavo z dnem izvedbe skupščine.
2. Na predlog nadzornega sveta se za
člana nadzornega sveta družbe izvoli Miran
Moškotevc. Mandat v trajanju do 13. 6. 2009
prične teči z dnem izvedbe skupščine.
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Navedeni svet predlaga za novega člana
Mirana Moškotevca, odvetnika iz Ljubljane.
Uprava je v zakonitem roku prejela zahtevo s strani delničarja Mihaela Bizjaka, o
objavi dodatne točke dnevnega reda, kot
glasi:
9. Sprememba sejnin članom nadzornega sveta.
Sejnine članom nadzornega sveta znašajo 350 EUR neto za vsakega člana. Predsednik prejme sejnino v višini sejnine člana
nadzornega sveta, povečane za 50%. Sklep
velja od izvedbe skupščine dalje.
Utemeljitev delničarja in stališče uprave
o prejetem dodatnem predlogu sklepa:
Sejnine so bile sorazmerno nizke. Zaradi
povečevanja aktivnosti, ki jih morajo opravljati člani nadzornega sveta, predlagam, da
se sejnine zvišajo.
Stališče uprave družbe: dejstvo je, da se
poslovni dogodki v družbi pospešeno povečujejo, zato se z navedenim stališčem
strinjamo.
Uprava družbe in nadzorni svet sta dne
11. 1. 2008 prejela predlog delničarja CPL
Naložbe, d.o.o. za dodatno točko dnevnega
reda, ki glasi:
10. Pogojno povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa
Skupščina družbe sklene, da se osnovni
kapital družbe poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala za največ
735.680,00 EUR z izdajo 88.000 delnic razreda A in 88.000 delnic razreda C. Pripadajoča vrednost ene delnice razreda A in
razreda C je 4,18 EUR. Emisijski znesek za
eno delnico je 40,00 EUR.
Osnovni kapital se po tem postopku
poveča pod pogojem, da bodo zaposleni
delavci v Cestnem podjetju Ljubljana d.d.
namenili kot vložek denarne terjatve iz naslova udeležbe na dobičku družbe, najdalj
do leta 2013.
Upravičenci do nakupa delnic po tem
sklepu so izključno zaposleni delavci Cestnega podjetja Ljubljana d.d., zato je prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic izključena. Povečanje
osnovnega kapitala se opravi v obsegu
zahtevanih pravic. Uprava je pooblaščena
v sodelovanju z nadzornim svetom določiti
podrobnosti za izvedbo tega sklepa, nadzorni svet pa za izdelavo čistopisa statuta v
skladu s tem sklepom.
Cestno podjetje Ljubljana družba
pooblaščenka, d.d.
uprava družbe

Sklepi skupščin
Ob-36627/07
Skupščina družbe BIDSTOR, Podjetje
za svetovanje in storitve, d.o.o., Maribor,
Tomšičeva 17, je dne 8. 1. 2008 sprejela
naslednji sklep:
Družbenikom se vrne vsa vplačana naknadna vplačila v skladu s 495. členom
ZGD-1. Vračilo se opravi po treh mesecih
od dneva objave tega sklepa v Uradnem
listu RS.
BIDSTOR, d.o.o., Maribor
direktorica
Brigita Kocbek
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Zavarovanja terjatev
SV 41/08
Ob-522/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 41/08 z dne 15. 1. 2008,
je stanovanje številka 10, v skupni izmeri
65,60 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata
7, Kranj, z identifikacijsko številko stavbe
430, stoječe na parc. št. 253/1 k.o. Klanec, last zastaviteljev Gorana Čajića, Savska cesta 2, Kranj in Snežane Marinković,
Nusdorferjeva ulica 17, Ljubljana, vsakega
do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 1. 2008 z Miro
Zeković, Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, v istem vrstnem redu za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
75.500,00 CHF z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 1,95% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve v 240 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih zadnja zapade
dne 18. 1. 2028 in denarne terjatve v višini
75.500,00 CHF z obrestno mero 3-mesečni
Euribor + 1,95% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve v 240 zaporednih mesečnih
obveznostih, od katerih zadnja zapade dne
18. 1. 2028.
SV 25/08
Ob-523/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-25/08, DK-6/08 z dne
8. 1. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 8, v izmeri 76,27 m2, v prvem nadstropju na naslovu Reboljeva ulica 8, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 598/2 in na parc. št.
599/2, obe k.o. Stožice, ki je last zastaviteljev Gruenwald Uroša, rojenega 21. 7. 1980,
stanujočega Reboljeva ulica 8, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12.
2007, sklenjene med njim kot kupcem in
Uderman Janom, kot prodajalcem ter Uderman Vanje, rojene 17. 3. 1983, stanujoče
Reboljeva ulica 8, Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne 12. 11. 2007, sklenjene
med njo kot obdarjeno in Uderman Borisom,
rojenim 22. 3. 1954 ter Uderman Tanjo, rojeno 26. 9. 1955, oba stanujoča Reboljeva
ulica 8, Ljubljana, kot darovalca, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 90.000,00 EUR s pripadki, napram
dolžniku Gruenwald Urošu, stanujočem Reboljeva ulica 8, Ljubljana.
SV 26/08
Ob-524/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-26/08, DK-7/08 z dne
8. 1. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2, v izmeri 43,76 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Lavričeva
5, Ljubljana, ki stoji na par. št. 1995, vpisani
v vl. št. 281, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja Brvar Marijana, rojenega 26. 9. 1971,
stanujočega Lavričeva 5, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 4. 2002,
sklenjene med njim kot kupcem in Gerbec
Rihardom, rojenim 29. 9. 1952, stanujočim

Lavričeva 5, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 46.000,00 EUR s pripadki, napram
dolžniku Brvar Marijanu, SKB banka d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana.
SV 19/08
Ob-525/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 10. 1. 2008,
opr. št. SV-19/08, je bilo stanovanje št.
2, v skupni izmeri 78,63 m2, ki se nahaja
v 2. etaži večstanovanjske stavbe Trg 17,
3252 Rogatec, stoječe na parc. št. 32/1.
S vl. št. 389, k.o. Rogatec, z identifikacijsko št. dela stavbe 1178-299-002, last Kitak Doroteje, Trg 17, 3252 Rogatec, EMŠO
2109979505816, na podlagi prodajne pogodbe št. 4780-0001/2007-3, sklenjene dne
3. 10. 2007, s prodajalko Občino Rogatec,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem 1000
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Podjetniškega in poslovnega
svetovanja Tea, Doroteja Kitak s.p., Trg 17,
3252 Rogatec, v višini 18.000,00 EUR s pripadki.
SV 13/08
Ob-526/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 13/08, je bila nepremičnina – stanovanje št. 4, v izmeri 54,84 m2,
v nadstropju S, ležečem v stanovanjski hiši
na naslovu Livadna ulica 30, 2000 Maribor,
stoječe na parc. št. 550, vl. št. 1223, k.o.
Spodnje Radvanje in katero je zastavitelj
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 415/93 z dne
16. 9. 1993, ki je bila sklenjena s prodajalcem – družbo Turistično gostinsko podjetje
Pohorje p.o. Maribor, zastavljena v korist
banke – upnice: Raiffeisenbank Eberndorf
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka
1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve upnice do dolžnika in zastavitelja
v višini 15.000,00 EUR, z letno obrestno
mero v višini 7,25% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z vračilom kreditnega zneska
v 161 enakih glavničnih in obrestnih obrokih
vsakič 20. dne v mesecu in z zapadlostjo
zadnjega obroka kredita na dan 20. 6. 2021
– oziroma na odpoklic upnice.
SV 12/08
Ob-527/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 12/08 z dne 10. 1. 2008,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 9,
v izmeri 59,93 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru,
Greenwiška cesta 10, stoječega na parc.
št. 1084/4, k.o. Pobrežje, katere lastnik do
celote je na podlagi posadne listine, z dne
16. 5. 2000, Azman Fetahi, stan. Greenwiška cesta 10, 2000 Maribor, zastavlje-

na v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz
eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Azmana Fetahija, stanujočega Greenwiška cesta 10,
2000 Maribor in Sakibe Fetahi, stanujoče
Antoličičeva ulica 10, 2000 Maribor, v višini
120.000,00 EUR s pripadki.
SV 49/08
Ob-528/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 49/2008 z dne 11. 1.
2008, je stanovanje z oznako 3-B v izmeri
28,95 m², etaža 4,1 – identifikacijska št. dela
stavbe 0659/1363/13, v stavbi v Mariboru,
Žitna 12 – parc. št. 1109/1, 1109/2, 1109/14,
1109/16, 1109/19, 1109/24, k.o. Tabor, last
Štumberger Dejana, stanujočega Maribor,
Kardeljeva 57, na temelju pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z dne 21. 12.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
38.340,00 EUR s pp.
SV 54/2008
Ob-529/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 54/2008 z dne 14. 1. 2008,
je stanovanje v pritličju, Partizanska 65, Maribor – parc. št. 518, k.o. Maribor-Grad, last
Musić Sejade, stanujočega Maribor, Partizanska 65, na temelju prodajne pogodbe
z dne 9. 1. 2008, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 55.000,00 EUR s pp.
SV 16/08
Ob-530/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 16/08
z dne 15. 1. 2008, je bilo stanovanje št.
18 v 4. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Ulica bratov Učakar 24, Ljubljana, v skupni izmeri 105,20 m2, ki se nahaja
v stavbi, stoječi na parc. št. 2219/57 k.o.
Zgornja Šiška, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12. 2003, last
zastaviteljev Borisa in Nine Menard, oba iz
Ljubljane, Ulica bratov Učakar 24, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.600,00 CHF s pp.
SV 22/08
Ob-531/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 22/08
z dne 15. 1. 2008, je bilo stanovanje št.
18, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Ulica bratov Učakar 24, Ljubljana, v skupni izmeri 105,20 m2, ki se nahaja
v stavbi, stoječi na parc. št. 2219/57 k.o.
Zgornja Šiška, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12. 2003, last
zastaviteljev Borisa in Nine Menard, oba iz
Ljubljane, Ulica bratov Učakar 24, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, matična št. 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.600,00 CHF s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 92/2007
Os-36591/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 92/2007 sklep z dne 9. 1. 2008:
I. To sodišče je dne 28. 12. 2007 ob 8.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Glin žagarstvo, Proizvodnja žagarskih in drugih pro
izvodov iz lesa d.o.o., Lesarska cesta 10,
Nazarje z dne 28. 12. 2007 in je dne 9. 1.
2008 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Glin žagarstvo, Proizvodnja žagarskih in drugih proizvodov iz lesa d.o.o.,
Lesarska cesta 10, Nazarje (matična številka: 5676134, ID št. za DDV: SI66606764).
Odslej se firma glasi: Glin žagarstvo,
Proizvodnja žagarskih in drugih proizvodov
iz lesa d.o.o., Lesarska cesta 10, Nazarje
(matična številka: 5676134, ID št. za DDV:
SI66606764) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
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 1110-92-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. marca 2008 ob 9. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku postopka je bil nabit
na oglasno desko dne 9. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 1. 2008
St 90/2007
Os-36593/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 90/2007 sklep z dne
9. 1. 2008:
I. To sodišče je dne 20. 12. 2007 ob 11.25
neposredno prejelo predlog za začetek po-

stopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Ledas Podjetje za predelavo in prodajo
mesnih izdelkov d.o.o. Celje, Lava 7F, Celje in njegovimi upniki, z dne 20. 12. 2007 in
je dne 9. 1. 2008 ob 11. uri začelo postopek
prisilne poravnave med dolžnikom: Ledas
Podjetje za predelavo in prodajo mesnih izdelkov d.o.o. Celje, Lava 7F, Celje (matična
številka: 5666759, ID št. za DDV: 95167161)
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 terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (9. 1.
2008).
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
1110-90-2007.
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 prijavijo 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. Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, Celje,
2. Kumer Milan s.p., Skaletova 2a, Celje,
3. KZ Celje z.o.o., Kocbekova 5, Celje,
4. N.A.M. Trade d.o.o., Pondor 4a, Tabor,
5. Predstavnik delavcev – Igor Pintar, Pod
kostanji 24, Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 15.000,00 € na TRR tukajšnjega
sodišča št. 0110 0696 0421 564, referenca:
00 1110-90-2007, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 1. 2008
St 23/2007
Os-36595/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Gradbeništvo »ADI«
Admir Mehmedović s.p., Trg mladosti
6, Velenje – v stečaju, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 20. februarja 2008

ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 20.000,00 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 4,63%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (I. št. 112-115), ki je sestavni del
tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve – l.
št. 112-115) na oglasni deski in v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča, med uradnimi
urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 1. 2008
St 9/2007
Os-36597/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2007-14 z dne 7. 1. 2008, na podlagi prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Ramadan
Iballi, s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Slovenska cesta 1, Cerklje na Gorenjskem,
matična številka 173695000, šifra dejavnosti
45.210, davčna številka 75850958 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
St 13/2007
Os-36599/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2007-12 z dne 7. 1. 2008, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
začelo stečajni postopek nad dolžnikom Posredništvo Blue System Edi Alagić, s.p.,
Cesta maršala Tita 100, Jesenice, matična
številka 1023837000, šifra dejavnosti 51.190,
davčna številka 58784063 in postopek z istim
dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
St 154/2006
Os-36601/07
To sodišče je s sklepom St 154/2006 dne
3. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Prima Donna, gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Wolfova 4 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2008
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St 95/2007
Os-36602/07
To sodišče je s sklepom St 95/2007 dne
4. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mihajlović Boris s.p., Električne instalacije, Obrtniška ulica 3a, Domžale, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
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 4. 1. 2008
St 212/2003
Os-36604/07
To sodišče je s sklepom St 212/2003 dne
8. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lokacija nepremičninska družba d.o.o. – v stečaju, Slovenska cesta 56,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2008
St 155/2006
Os-36605/07
To sodišče je s sklepom St 155/2006
dne 7. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Linorty d.o.o. – v stečaju,
Stantetova 7, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
St 26/2006
Os-36607/07
To sodišče je s sklepom St 26/2006 dne
3. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Lajči, mesarstvo in trgovina, d.o.o., Notranje Gorice, Žabnica 12
– v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
St 132/2007
Os-36608/07
To sodišče je s sklepom St 132/2007 dne
4. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Aliti Faredin s.p.,
Sveti Andrej 10, Moravče, davčna številka
92133410.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
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o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 4. 2008 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2008
St 110/2007
Os-36610/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 110/2007 z dne 4. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kmetijska
zadruga Rovte z.o.o., Rovte 97, Rovte.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
St 34/2001
Os-36612/07
To sodišče je s sklepom St 34/2001 dne
3. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Factor, zasebno podjetje za
svetovanje in zunanjo trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 54 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2008
St 148/2007
Os-36613/07
To sodišče je s sklepom St 148/2007
dne 4. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Imex – Pack d.o.o., Voljčeva
3A, Vrhnika, davčna številka: 52212904,
matična številka 5791677, vložna številka:
12303600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € 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 7. 4. 2008 ob 12.15 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 4. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2008

storitve, trgovina, k.d., Višnarjeva ulica
6, Medvode, matična številka 1585649,
vložna številka 13413700, davčna številka
17711665.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
odv. Uroš Ilić, Dunajska 56, 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 19. 5. 2008 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
St 214/2003
Os-36618/07
To sodišče je s sklepom St 214/2003 dne
3. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Slit d.o.o. Ljubljana, Valjhunova 11 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2008
St 213/2005
Os-36620/07
To sodišče je s sklepom St 213/2005 dne
7. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Zupan Pavel – Zvočne izolacije
in ventilacije d.o.o. Trbovlje, Knezdol 4
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
St 4/2007
Os-36621/07
To sodišče je s sklepom St 4/2007 dne
7. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Procvet d.o.o. – v stečaju, Brnica 49, Hrastnik.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008

St 15/2005
Os-36615/07
To sodišče je s sklepom St 15/2005 dne
3. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom C & M d.o.o., Stari Log 9, Stara
Cerkev.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2008

St 25/97
Os-36624/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Galia Style d.o.o. – v stečaju, Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2008

St 166/2007
Os-36617/07
To sodišče je s sklepom St 166/2007
dne 7. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Apollo & Kunstelj, proizvodnja,

St 111/2007
Os-36625/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jožef Zorin s.p., Tržaška 39, Maribor
(davčna številka: 52452883, matična števil-
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ka: 3077756000), se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008
St 103/2007
Os-36628/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 103/2007 z dne 3. 1. 2008 nad samostojnim podjetnikom Francem Sobotičem s firmo Trgovina in bar Soft, Franc Sobotič,
s.p., Novake 17, Poljčane, začelo stečajni
postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1223666, šifra njegove dejavnosti pa 52.120.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008
St 112/2007
Os-36629/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 112/2007 z dne 3. 1. 2008 nad samostojnim podjetnikom Davidom Kaučičem s firmo Gostinstvo Kaučič, David Kaučič s.p.,
Celestrina 12/a, Malečnik, Maribor, začelo
stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 2038528000,
šifra njegove dejavnosti pa 55.400.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008
St 91/2007
Os-36630/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 91/2007 z dne 3. 1. 2008 nad samostojnim podjetnikom Danijelom Sužnikom
s firmo Gostinstvo Sužnik, Sužnik Danijel
s.p., Bass bar, Meljski dol 2, Maribor, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5352977, šifra njegove dejavnosti pa 55.400.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008
St 115/2007
Os-36631/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 115/2007 z dne 3. 1. 2008 nad podjetjem
Trans7410 Prevozi d.o.o., Maribor, Nikova
ulica 2 začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti, in ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnika je 1860119, šifra dejavnosti pa 60.240.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008

St 34/2007
Os-36633/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradbena in zaključna dela Dušan
Babič s.p., Meljski dol 25, Maribor – v stečaju, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008
St 22/2007
Os-36634/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Galina proizvodnja, trgovina, posredništvo, svetovanje d.o.o. – v stečaju,
Svenškova ulica 44, Maribor, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2008
St 41/2006
Os-36636/07
Stečajni senat potrdi osnutek glavne razdelitve stečajne mase stečajnega dolžnika
Predelava plastičnih mas in umetnih
smol Krizmanič Slavko s.p. – v stečaju,
Ledavsko naselje 22, Murska Sobota.
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve stečajne mase dolžnika Predelava plastičnih mas in umetnih smol Krizmanič
Slavko s.p. – v stečaju, Ledavsko naselje 22, Murska Sobota bo dne 11. 3. 2008,
v sobi št. 12 ob 14.15.
Upniki se lahko seznanijo z osnutkom
za glavno razdelitev na stečajnem oddelku tukajšnjega sodišča, soba št. 5, v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2008
St 46/2007
Os-36637/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Bojan Kovač s.p. – Zidanje in ometavanje, Črnci 6 – v stečaju, davčna številka
39757188, matična številka 5435594000, se
zaključi.
Narok za preizkus upniških terjatev, določen za dne 5. 3. 2008 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 24 tukajšnjega sodišča,
se prekliče.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2008
St 20/2007
Os-36638/07
To sodišče je s sklepom z dne 8. 1. 2008,
opr. št. St 20/2007 začelo postopek prisilne
poravnave zoper dolžnika TAMO, Trgovina
in storitve, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
Mednarodni prehod 2, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5877741,
številka dejavnosti 63.120, davčna številka
59506776.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. V prijavi terjatev mora biti navedena firma in sedež upnika, pravna podlaga in
višina terjatve.
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Upnik, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tej valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti,
obračunane do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prijavi terjatve je potrebno priložiti dokazila o plačilu takse v višini 2% vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
100 točk in največ 2000 točk, vrednost točke
je 0,0821 EUR. Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083641, sklic na št.
11-42218-7110006-00002007.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
imenovana Ksenija Toplikar Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba, 5290 Šempeter pri
Gorici.
V upniški odbor so bili imenovani:
– Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
– Republika Slovenija (Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Nova Gorica),
– ABANKA Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
– Aleksandra Lovec Cavaliere, Volčja
draga 10a, 5293 Volčja Draga.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 8. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 1. 2008
St 68/2007
Os-36640/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 68/2007, z dne 7. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Brumec Sebastijan s.p. – Podjetniško in poslovno
svetovanje, Lovrenc na Dravskem polju 128/a, matična številka 1687514000,
šifra dejavnosti 74.140, davčna številka
50223232.
Odslej firma glasi: Brumec Sebastijan
s.p. – Podjetniško in poslovno svetovanje,
Lovrenc na Dravskem polju 128/a – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 3.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 1.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 1. 2008
St 65/2007
Os-36642/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2007, z dne 7. 1. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Fun play systems
handels GMBH, Podružnica Aurora, Potrčeva cesta 17, Ptuj, matična številka
1917234, davčna številka 28466446, šifra
dejavnosti 52.440, vendar ga ni izvedlo, saj
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premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom
Fun play systems handels GMBH, Podružnica Aurora, Potrčeva cesta 17, Ptuj, takoj
zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 1. 2008
St 44/91
Os-36643/07
1) Stečajni postopek nad dolžnikom Gradis gradbeno podjetje p.o. – v stečaju,
Dobja vas 125, Ravne na Koroškem, se
zaključi v skladu z določili prvega odstavka
149. člena ZPPSL.
2) Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 12. 2007
St 21/97
Os-36645/07
1) Stečajni postopek nad dolžnikom TRO
Tovarna rezalnega orodja d.d. – v stečaju, Perzonali 2, Prevalje, se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2) Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 12. 2007
St 75/2007
Os-36656/07
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Spona, podjetje za trgovino, storitve
in inženiring d.o.o., Limbuška cesta 2,
Limbuš, je bil s sklepom opr. št. St 75/2007
z dne 3. 12. 2007 sprejet in potrjen. Terjatve upnikov so razvrščene v pet razredov,
in sicer:
Razred A – terjatve iz naslova posojilnih
pogodb zavarovane z zastavnimi pravicami,
terjatve iz naslova najemnih-leasing pogodb
in terjatve iz naslova kupoprodajnih pogodb
s pridržkom lastninske pravice za terjatve,
ki so bile v tem postopku prijavljene z izločitveno pravico, tj. terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov.
Za terjatve razvrščene v razred A se položaj upnikov po potrditvi NFR oziroma po
sklenitvi prisilne poravnave ne spremeni.
Razred B – terjatve iz naslova pogodb
o zaposlitvi, tj. terjatve zaposlenih iz naslova
neizplačanih plač za mesec junij 2007 in za
čas od 1. 7. 2007 do 12. 7. 2007.
Za terjatve razvrščene v razred B se položaj upnikov po potrditvi NFR oziroma po
sklenitvi prisilne poravnave ne spremeni.
Razred C – terjatev iz naslova zakonskih
obveznosti za neplačane davke in prispevke, ki se poplačajo v višini 20% ugotovljenih
terjatev iz naslova glavnic v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Obveznost iz naslova zamudnih obresti
od teh terjatev, ki so natekle do začetka
postopka, se na podlagi tretjega odstavka
16. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij odpusti.
Razred D – terjatve, ki se konvertirajo
v kapital dolžnika, tj. konvertanti.
Razred E – terjatve, ki niso razvrščene
v razrede A, B, C ali D – ostale terjatve, na
katere prisilna poravnava učinkuje, tj. ostale terjatve – navadni upniki, ki se poplačajo
v višini 20% ugotovljenih terjatev v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi.
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Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 21. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2008
St 44/2007
Os-36657/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 44/2007, z dne 8. 1. 2008 zavrglo predlog za začetek postopka prisilne poravnave
nad dolžnikom Varnost Rival sistemi, varnostna družba d.d., Trstenjakova 5, Ptuj
in postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Varnost Rival sistemi, varnostna družba d.d., Trstenjakova 5, Ptuj, ki se je začel
dne 25. 7. 2007, ustavilo.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 8. 1. 2008
St 176/2005
Os-36658/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Jarc Slavko
s.p. – v stečaju, Opekarska 6, Ljubljana,
za dne 7. 3. 2008 ob 10.55 v razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008
St 53/2005
Os-36659/07
To sodišče je s sklepom z dne 10. 1.
2008, opr. št. St 53/2005, zaključilo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Zelcom,
storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju,
Vojkovo nabrežje 30, Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2008
St 15/2003
Os-36660/07
1. Ustavi se nadaljnje unovčenje razdelitvene mase in se stečajni postopek nad
dolžnikom G & Form proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o. – v stečaju, Ronkova 4,
Slovenj Gradec, zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris stečajnega dolžnika G & Form pro
izvodnja, storitve, trgovina d.o.o. – v stečaju, Ronkova 4, Slovenj Gradec iz sodnega
registra.
2. Neunovčena terjatev stečajnega dolžnika G & Form d.o.o. – v stečaju, Ronkova 4, Slovenj Gradec, do družbe Breco
gradbeništvo in inženiring d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, Šmartinska 3, Ljubljana, v višini 104.852,47 EUR, se po pravnomočnosti
tega sklepa prenese na upnika Republiko
Slovenijo, Davčni urad RS, Davčni urad Maribor.
Neunovčena terjatev stečajnega dolžnika G & Form d.o.o. – v stečaju, Ronkova
4, Slovenj Gradec, do družbe Plan Export
gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o.
– v stečaju, Mariborska 3, Dravograd, v višini 3.017,90 EUR, se po pravnomočnosti
tega sklepa prenese na upnika Računovodski servis Mira Kotnik s.p., Šolska ulica 6,
Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 12. 2007
St 60/2007
Os-36661/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2007 sklep z dne 11. 1. 2008:

I. To sodišče je dne 11. 9. 2007 ob 14.57
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Kameraj
export-import, trgovina d.o.o., Ivanke Uranjek 1, Žalec, ki ga zastopa odvetniška družba Maček & Maček iz Celja in je dne 11. 1.
2008 ob 13. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Kameraj export-import, trgovina
d.o.o., Ivanke Uranjek 1, Žalec (matična številka: 5645425, ID št. za DDV: 32634501).
Odslej se firma glasi: Kameraj export-import, trgovina d.o.o., Ivanke Urajnek 1, Žalec
(matična številka 5645425, ID št. za DDV:
32634501) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja: L6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 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 1110-60-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. marca 2008 ob 9.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2008
St 79/2007
Os-36664/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2007 sklep z dne 11. 1. 2008:
I. To sodišče je neposredno dne 21. 11.
2007 ob 14.55 uri prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Prodesign proizvodnja drugih tekstilij Robert
Podkoritnik s.p., Strma cesta 1, Rogaška Slatina in je dne 11. 1. 2008 ob 12.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Prodesign proizvodnja drugih tekstilij Robert
Podkoritnik s.p., Strma cesta 1, Rogaška
Slatina (matična številka: 1465082, ID št. za
DDV: SI41984200).
Odslej se firma glasi: Prodesign pro
izvodnja drugih tekstilij Robert Podkoritnik s.p., Strma cesta 1, Rogaška Slatina
(matična številka: 1465082, ID št. za DDV:
SI41984200) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja L6/2000.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
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
1110-79-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. 3. 2008 ob 13. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2008
St 84/2007
Os-36665/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2007 sklep z dne 11. 1. 2008:
I. To sodišče je dne 7. 12. 2008 ob 10.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Ales,
storitveno, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Radeče, Stari dvor 23/b, Radeče, z dne 5. 12. 2007 in je dne 11. 1.
2008 ob 14. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Ales storitveno, gostinsko in
trgovsko podjetje, d.o.o. Radeče, Stari dvor
23/b, Radeče (matična številka: 5291593,
ID št. za DDV: SI58902465).
Odslej se firma glasi: Ales storitveno,
gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Radeče, Stari dvor 23/b, Radeče (matična številka: 5291593, ID št. za DDV: SI58902465)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Linhartova 7, Rogaška
Slatina, št. del. dovoljenja L6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
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 1110-84-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. 3. 2008 ob 10. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 11. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2008
St 111/2005
Os-260/08
To sodišče je s sklepom St 111/2005 dne
10. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Dom Interier d.o.o., Šmartinska
152, Hala E, Ljubljana – v stečaju, matična
številka 1279025.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2008
St 162/2004
Os-262/08
To sodišče je s sklepom St 162/2004 dne
10. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Art & Craft d.o.o., Kotnikova
20, Ljubljana, matična številka 5721598,
davčna številka 77174968.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 31. 3. 2008 ob 13.10 v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2008
St 181/2007
Os-263/08
To sodišče je s sklepom St 181/2007 dne
10. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom T.DŽ.Debar d.o.o., Bratovševa ploščad 5, Ljubljana, matična številka
2135078, davčna številka 81586507.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, do-
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kumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 4. 2008 ob 11.35 v razpravni dvorani
št. 4, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2008
St 146/2007
Os-264/08
To sodišče je s sklepom St 146/2007
dne 10. 1. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elitex Proizvodnja in trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 36, Ljubljana,
matična številka 5840333, davčna številka
85081388.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 31. 3. 2008 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2008
St 74/2007
Os-265/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtoservis Babič Franc s.p., Gladomes 24, Zgornja Ložnica (davčna številka: 42012724 matična številka: 5547508)
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2008
St 122/2007
Os-267/08
1. Stečajni postopek nad stečjanim dolžnikom Stanislav Pinterič, s.p., Grogova
ul. 16, Maribor (davčna številka: 33379092,
matična številka: 2000903) se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2008
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St 5/2006
Os-268/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Remont TIS, podjetje za trgovino,
servisiranje in storitve d.o.o., Ljutomer,
Kolodvorska ulica 16/a – v stečaju (davčna številka 81477252, matična številka
1717308) 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 11. 1. 2008
St 67/2007
Os-269/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 67/2007 z dne 11. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Bračko Vesna
s.p. – Trgovina Unico, Prešernova ulica 9, Ptuj, matična številka 1843460000,
šifra dejavnosti 52.420, davčna številka
28208285.
Odslej firma glasi: Bračko Vesna s.p.
– Trgovina Unico, Prešernova ulica 9, Ptuj
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 3.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 1. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 1. 2008

Izvršbe
In 99/00348
Os-34895/07
Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora,
Prešernova 1, je dne 24. 10. 2007, s pričetkom ob 14. uri, zadevi In 99/00348, Okrajno
sodišče v Mariboru, zoper dolžnico Darjo
Neškovič, Borova vas 4, Maribor, za upnico
Raiffeisen Bank Voitsberg, C von Hotzendorfstrasse, Avstrija, v kraju Borova vas 4,
Maribor, pri dolžnici Darji Neškovič, opravil
rubež nepremičnine, enosobnega stanovanja št. 16, I. nadstropje, v stanovanjski
hiši Borova vas 4, Maribor, v skupni izmeri
49,60 m2, ki stoji na parc. št. 2345, pripisano
vl. št. k.o. Sp. Radvanje.
In 950/2007
Os-34898/07
Izvršitelj Hojs Marijan, Maistrova 16,
1241 Kamnik (p.p. 107), je dne 26. 11. 2007,
s pričetkom ob 10. uri, v zadevi Okrajnega sodišča Maribor, Izv 2007/04727, zoper
dolžnico Gider Gabrijelo, za upnico Banko
Sparkasse d.d., Ljubljana, v kraju Maribor,
Prešernova 12, pri dolžnici Gider Gabrijeli,
opravil rubež nepremičnine, stanovanja št.
32, na naslovu Prešernova 12, Maribor, št.
stanovanja 32, v skupni izmeri 69,04 m2,
v 6. nadstropju, s kletnim prostorom v kleti,
v stanovanjskem objektu P + 8.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2267/2006
Os-29269/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 12. 9. 2007, na predlog Jurše
Erike, stan. Celje, Vojkova 10, ki jo zastopa
Tomaž Rehar s.p., uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe z dne 23. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območne
enote v Celju, zastopanem po direktorju
Alojzu Ključevšku in Eriko Jurše kot kupovalko, za stanovanje v Celju, Vojkova ulica
10, v izmeri 74,73 m2, vpisano pri podvl.
št. 2295/7, k.o. Celje, št. iden. 1006.E, Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Jurše
Erike, roj. 5. 12. 1943, stan. Vojkova ulica
10, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2007
Dn 7395/2007
Os-34182/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
23. 11. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Janka Stanonika, Pod Bregom 19, Slovenj Gradec, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko ter Jožefom in Antonijo Stanonik,
kot kupcema, za stanovanje v stanovanjski hiši v Celju, Malgajeva 14, v površini
97,92 m2, v vl. št. 1490/5, k.o. Celje. Po
izjavi predlagateljev je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 4.E v vl. št. 1490/5,
k.o. Celje, se zahteva v korist Janka Stanonika, Pod Bregom 19, Slovenj Gradec,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 12. 2007
Dn 2135/2007
Os-34932/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mehmeda Majetića, Jesenice, Cesta revolucije 1a, s sklepom opr. št. Dn 2135/2007
z dne 26. 9. 2007, začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe
št. ISP 465/93-O o prodaji stanovanja z dne
4. 6. 1993 in aneksa A 465/93-G k pogodbi

št. ISP 465/93-O o prodaji stanovanja z dne
4. 6. 1993 z dne 12. 5. 1997, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
in kupci Vojislavom, Slavico, Dejanom in
Goranom Parežaninom, vsi Jesenice, Cesta
revolucije 1a, s katerima je prodajalka prodala kupcem stanovanje št. 41, v 9. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
revolucije 1a, stoječi na parc. št. 515/2, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 74,35 m2.
Na podlagi navedene pogodbe z dne
4. 6. 1993 in aneksa k pogodbi z dne 12. 5.
1997 se v vrsti zaporednih vpisov predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju 41.E
pri podvl. št. 2195/41, k.o. Jesenice, v korist
predlagatelja Mehmeda Majetića, Jesenice,
Cesta revolucije 1a, do celote, predloženi
listini z dne 4. 6. 1993 in 12. 5. 1997 pa
nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 12. 2007
Dn 4415/2006
Os-34604/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Angele Kocjančič, Rožar 7, ki jo zastopa odv.
Igor Kocjančič iz Kopra, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 10. 12.
2007 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1303/, v naravi travnik
v izmeri 47 m2, in parc. št. 1303/4, v naravi travnik v izmeri 40 m2, obe k.o. Rožar,
pri katerih je z mero verjetnosti izkazana
lastninska pravica naslednjih udeležencev:
Anamarija Bembič, roj. 24. 9. 1930, stanujoča Kozlovičeva 7, Koper, do deleža 13/480,
Natalija Petaros, roj. 20. 12. 1935, Ulica
IX. korpusa 21, Piran, do deleža 13/480,
Giancarlo Stepan roj. 2. 1. 1943, Vrtine 12,
Sveti Anton, do deleža 13/480, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, do deleža
13/640, Judita Stepan, Stepani 6, Črni Kal,
do deleža 3/128, Karel Repič, Rožar 116,
Črni Kal, do deleža 1/4, Marija Repič, vd.
Andreja, roj Oblak, neznanega naslova, ki
jo zastopa začasna zastopnica odvetnica
Mirjana Dmitrovič, Kettejeva 1, Koper, do
deleža 1/4, Ivan Repič, pok. Mihaela, neznanega naslova, ki ga zastopa začasna
zastopnica, odvetnica Mirjana Dmitrovič,
Kettejeva 1, Koper, do deleža 1/8 in Ivan
Repič, p. Ivana, qm Josipa, neznanega naslova, ki ga zastopa začasna zastopnica,
odvetnica Mirjana Dmitrovič, Kettejeva 1,
Koper, do deleža 1/8.
Imetnike lastninske pravice na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 2007
Dn 192/2007
Os-34605/07
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Lilijani Rebernik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kongregacije sester frančiškank brezmadežnega spočetja, Ulica Pohorskega bataljona
32, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa notar
Miloš Lešnik iz Lenarta, v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na podlagi
241. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZKK-1),
dne 29, 1. 2007, za vknjižbo solastninske
pravice do 1/5 na parc. št. 40/3, 32/1.S in
32/2.S, pripisani pri vl. št. 32, k.o. Gradišče, izdalo sklep o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, na podlagi zemljiško
knjižne izjave Kirbiš Kamila in Kirbiš Olge
z dne 11. 5. 2006, ki jima je kot sosedoma in
lastnikoma sosednjih zemljišč znano, da so
nepremičnine last Gibičar Alojzije do 1/5, in
sicer parc. št. 40/3, 32/1.S in 32/2.S, vpisanih pri vl. št. 32, k.o. Gradišče v Slovenskih
goricah, ki v naravi predstavljajo stanovanjsko stavbo z dvoriščem in vrh z naslovom
Meznaričeva ulica 6, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, sedaj v lasti Kongregacije sester frančiškank brezmadežnega spočetja,
Ulica Pohorskega bataljona 32, Slovenska
Bistrica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 Lenartu
dne 13. 12. 2007
Dn 23359/2004
Os-9911/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Odošek Tatjane, Puhova ulica 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 01139/005,
vpisanem v vložek številka 1586, v katastrski občini Brinje, dne 9. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 23359/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 78/75-BS-III
z dne 30. 3. 1975, o prodaji stanovanja št.
7, v 1. nadstropju in klet na naslovu Puhova
ulica 10, Ljubljana, sklenjene med Fond,
Stanovanjsko podjetje Ljubljana, ki ga zastopata v.d. direktorja Jože Erjavec in Lesnina Ljubljana, ki jo zastopa gl. direktor
Marijan Planinc ter Stane Svetličič,
– I. dodatka z dne 29. 10. 1976, k kupni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 7 v 1. nadstropju in klet na naslovu Puhova ulica 10,
Ljubljana, ki je bila sklenjena med Giposs,
Združena gradbena podjetja, ki ga zastopa
Staninvest Ljubljana, ki ga zastopa glavni
direktor Slavko Matičič in Lesnino TOZD
Prodajna mreža, ki jo zastopa direktor Stane
Svetličič,
– II. dodatka z dne 15. 4. 1977, k kupni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 7 v 1. nadstropju in klet na naslovu Puhova ulica 10,
Ljubljana, ki je bila sklenjena med Giposs,
Združena gradbena podjetja, ki ga zastopa
Staninvest Ljubljana, ki ga zastopa glavni
direktor Slavko Matičič in Lesnino TOZD
Prodajana mreža, ki jo zastopa direktor Stane Svetličič,
– prodajne pogodbe z dne 19. 4. 1993,
o prodaji stanovanja št. 7 v 1. nadstropju in
klet na naslovu Puhova ulica 10, Ljubljana,
ki je bila sklenjena med MI Moderni Interieri,
Trgovsko podjetje s pohištvom in stanovanj-

sko opremo p.o., Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Bojan Papič in Janezom Jesihom,
roj. 27. 5. 1954, Gornji trg 42, Ljubljana,
– dodatka z dne 19. 4. 1993, k prodajni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 7 v 1. nadstropju in klet na naslovu Puhova ulica 10,
Ljubljana, ki je bila sklenjena med MI Moderni Interieri, Trgovsko podjetje s pohištvom in
stanovanjsko opremo, p.o., Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Bojan Papič in Janezom
Jesihom, roj. 27. 5. 1954, Gornji trg 42,
Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 27. 5. 1993,
o menjavi stanovanja št. 7 v 1. nadstropju
in klet na naslovu Puhova ulica 10, Ljubljana, ki je bila sklenjena med Tanjo Bonisegna, roj. 14. 6. 1963, Ljubljana, Janezom
Jesihom, roj. 27. 5. 1954, Gornji trg 42,
Ljubljana, Lidijo Colja Berkopec, roj. 19. 5.
1959, Polanškova 10, Ljubljana in Janezom
Berkopec, roj. 16. 2. 1959, Polanškova 10,
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 21. 3. 2007
Dn 26135/2007
Os-32960/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Antona Petra Škerla in
Romana Škerla, oba Jakšičeva 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 42.E, podvložek
št. 3716/43, k.o. Bežigrad, dne 5. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 26135/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, verjetno
sklenjene med Stanovanjsko zadrugo RTV
kot prodajalko in Sašo Vuga kot kupovalko
za stanovanje št. 42 v enajstem nadstropju,
podvložek št. 3716/43, k.o. Bežigrad (sedaj
stanovanje z identifikatorjem 42.E),
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Sašo Vuga kot prodajalko in Mojco
Drčar Murko kot kupovalko, za stanovanje
št. 42 v enajstem nadstropju, podvložek
3716/43, k.o. Bežigrad (sedaj stanovanje
z identifikatorjem 42.E).
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 23. 11. 2007
Dn 407/2004
Os-32961/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Đurđice Leskovar, Ziherlova 10, Ljubljana,
ki jo zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje z identifikatorjem 34.E, vložek št. 5630/36, k.o. Trnovsko predmestje,
dne 5. 10. 2007, pod opr. št. Dn 407/2004,
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka 341/92 z dne 15. 10.
1992, sklenjene med Metalna p.o. Maribor
in Leskovar Đurđico, za stanovanje številka
34, v četrtem nadstropju, v izmeri 41,12 m2
in kletni boks številka 34, v izmeri 2 m2,
v večstanovanjskem objektu na Ziherlovi 10
v Ljubljani (sedaj stanovanje z identifikatorjem 34.E, vložek št. 5630/36, k.o. Trnovsko
predmestje).
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 23. 11. 2007
Dn 3512/2006
Os-33184/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Ivana Rebolja in Kristine Rebolj, oba Kržišnikova 8, Ljubljana,
ki ju zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 6.E, podvložek
št. 828/6, k.o. Medvode, dne 17. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 3512/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 2992/64,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška, Celovška 87, Ljubljana, ki jo zastopa direktor
Miroslav Pleša in Rezar Borutom, Črtomirova 17, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v prvem nadstropju (sedaj stanovanje
z identifikatorjem 6.E, podvložek št. 828/6,
k.o. Medvode),
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Rezar Borutom in Rezar Ksenijo ter Rebolj
Ivanom in Rebolj Kristino z dne 2. 10. 1973,
za dvosobno stanovanje v prvem nadstropju (sedaj stanovanje z identifikatorjem 6.E,
podvložek št. 828/6, k.o. Medvode).
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 26. 11. 2007
Dn 4792/2005
Os-33185/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vide Kulovec, Valvazorjeva 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo na parc. št. 3075,
vložek št. 1190, k.o. Ajdovščina, dne 5. 10.
2007, pod opr. št. Dn 4792/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o uskladitvi pravnega stanja
z dejanskim o prodaji garaže št. 3, na dvorišču Valvazorjeve 7, Ljubljane, pri z.k. vl.
št. 1190, z ident. št. 3075, k.o. Ajdovščina,
ki je bila sklenjena med Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in Vido Kulovec (kot
kupovalko),
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– prodajne pogodbe o prodaji garaže št.
3 na dvorišču Valvazorjeve 7, Ljubljana, pri
zk. vl. št. 1190, z ident. št. 3075, k.o. Ajdovščina, ki je bila sklenjena med Vido Kulovec (kot prodajalko) in Mileno Petelin (kot
kupovalko).
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 26. 11. 2007
Dn 29948/2004
Os-33263/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Nataše Rupnik, Ulica Malči Beličeve 99, Ljubljana, Nevenke
Uhan, Molkova pot 19, Kamnik ,Elizabete
Ivanuš, Tržaška cesta 41, Ljubljana in Branka Milivoja Ivanuša, Prijateljeva 19, Ljubljana, ki jih zastopa SPL d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 30
v 4. nadstropju, z identifikacijsko številko
2677-378-12 v izmeri 72,44 m2, na naslovu
Prijateljeva ulica 19, predlagani v podvl. št.
178/1, k.o. Prule, dne 26. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 29948/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne in prodajne pogodbe z dne
7. 3. 1967, sklenjene med Zavodom za zadružno gradnjo SO Ljubljana in Milivojem
ter Elizabeto Ivanuš, za stanovanje št. 30
v 4. nadstropju, z identifikacijsko številko
2677-378-12 v izmeri 72,44 m2, na naslovu
Prijateljeva ulica 19, predlagani v podvl. št.
178/1, k.o. Prule.
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 27. 11. 2007
Dn 10503/2005
Os-33374/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bojana Videtiča, Rusjanov trg 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 56,
v izmeri 87,10 m2, z identifikacijsko številko
1772-1907-56, vpisani v podvl. št. 2192/56,
k.o. Slape, dne 15. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 10503/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 011260/87 z dne
10. 6. 1987, sklenjene med Gradbenim podjetjem Gradis, TOZD gradbena operativa
Ljubljana in Mirjam Rus ter Igorjem Rusom,
Aljaževa 22, Ljubljana, za stanovanje št. 56
v izmeri 87,10 m2, z identifikacijsko številko
1772-1907-56, vpisani v podvl. št. 2192/56,
k.o. Slape,
– sporazuma med zakoncema po 64.
členu ZZZDR, sklenjenega med Mirjam Rus
in Igorjem Rusom, Rusjanov trg 6, Ljubljana, za stanovanje št. 56, v izmeri 87,10 m2,
z identifikacijsko številko 1772-1907-56, vpisani v podvl. št. 2192/56, k.o. Slape.
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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. 11. 2007
Dn 8518/2003
Os-33654/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
vpisane v vložku št. 2551, k.o. Stožice, dne
9. 11. 2007, pod opr. št. Dn 8518/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 1. 2002, sklenjene med prodajalcem GIO Gradnja industrijskih objektov
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, ki jo zastopa direktor Savo Tatalovič in kupovalko
Slovensko razvojno družbo d.d., Dunajska
160, Ljubljana, ki jo je zastopal predsednik
uprave Franc Herman Šimnovec, za nepremičnine parc. št. 921/2, 921/6, 605/7, 924/3,
924/12, 924/15 in 923/4, vpisane v vložku št.
2551, k.o. Stožice.
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 3. 12. 2007
Dn 13355/2006
Os-34332/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kristine Žižek, Ul. Franca Nebca 28, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Planet Investing d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremični, vpisani v podvl. št. 3415/29, k.o. Podbrežje, pod Dn št.
13355/2006, dne 23. 11. 2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe Stavbar Maribor, št. 1805-386-S/52-4-NB/KAL
z dne 9. 4. 1975, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Maribor kot prodajalko in Ivanko Sem, EMŠO
1604921505244, Kamniška ul. 33, Maribor,
kot kupovalko, o nakupu stanovanja v stanovanjski hiši v Mariboru, Ul. bratov Greifov
4, stanovanje št. 8 v I. nadstropju, v izmeri
23 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 Mariboru
dne 10. 12. 2007
Dn 6246/2007
Os-35315/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Ide Avšič, Ljubljanska ul. 1a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2550/58, k.o. Tabor,
pod Dn št. 6246/2007, dne 23. 11. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 11. 6. 1993, o prodaji garaže št. 6
v kletni etaži, vhod iz Pobreške ulice, v izmeri 17,38 m2, k.o. Tabor, sklenjene med
SKB - Investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana,
Slovenska 56, kot prodajalcem in Ido Avšič,
Ljubljanska 1a, Maribor, kot kupovalko, s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime kupovalke za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2007
Dn 12796/2006
Os-35316/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kaje Bohorič, Dogoška c. 26, Maribor, sedaj Klinetova ul. 8, Maribor, ki jo zastopa
nepremičninska agencija Sirius NEP d.d.,
PE Maribor, Loška 8, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremični, vpisani
v podvl. št. 1766/11, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 12796/2006, dne 19. 9. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 28. 6. 1983, o prodaji stanovanja št.
11, v I. nadstropju stanovanjskega objekta
S Nova vas, Klinetova ul. 8, Maribor, k.o.
Spodnje Radvanje, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor,
kot prodajalko ter Mraz Ivanom in Andrejo,
kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 Mariboru
dne 17. 12. 2007
Dn 16224/2007
Os-35317/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Babiča, Kardeljeva c. 73, Maribor, ki
ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Svetozaravska 10, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremični, vpisani
v podvl. št. 1779/61, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 16224/2007, dne 6. 12. 2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
16. 11. 1993, o prodaji stanovanja št. 20
v IV. nadstropju, na Kardeljevi 73, v Mariboru, parc. št. 364, k.o. Spodnje Radvanje,
sklenjene med Jeklotehno Maribor d.d., kot
prodajalko in Jožefom Babičem, Kardeljeva
73, Maribor, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2007
Dn 3714/2007
Os-35654/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Virtnik, Ul. Frana Kovačiča 3, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2228/16, k.o. Tabor,
pod Dn št. 3714/2007, dne 10. 12. 2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 135-1100/RB z dne 7. 10. 1993,
o prodaji stanovanja št. 15, v IV. nadstropju
stanovanjskega objekta Ul. Frana Kovačiča
3, Maribor, parc. št. D 1495, k.o. Tabor, sklenjene med SGP Stavbar, Podjetje Visoke
gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska ul. 13,
kot prodajalcem in Milanom Hlevnjakom ter
Tatjano Hlevnjak, oba stan. Ul. Frana Kovačiča 3, Maribor, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, 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 Mariboru
dne 20. 12. 2007
Dn 2605/2006
Os-35655/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Iris Keršič Veingerl, Borova vas 9, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1691/33, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št. 2605/2006,
dne 10. 12. 2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-01-408/92
z dne 15. 1. 1993, o prodaji stanovanja št.
14, v II. nadstropju stanovanjskega bloka
v Mariboru, Borova vas 9, parc. št. 162/1,
k.o. Zgornje Radvanje, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo je zastopal predsednik komisije za kadrovske in administrativne zadeve Miha Kozinc, kot prodajalcem in
Miranom Oberleitom, Borova vas 9, Maribor,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, 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 Mariboru
dne 20. 12. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 51/2007
Os-34333/07
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
sodnici mag. Mirjani Reberc, v pravdni zadevi tožeče stranke Matevž Ceglar, Hrušica
44, Podgrad, ki ga zastopa odvetnik Dušan
Železnik iz Sežane, zoper toženi stranki 1.

Ano Mavrič, Via del Pozzo bianco 12, Trst
in 2. Marijo Mavrič, Hrušica, nekje Trst b.št.,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priposestvovanja lastninske pravice, na podlagi
določil 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Mariji Mavrič, Hrušica, tudi
Trst b.št., sedaj neznanega bivališča in toženi stranki Ani Mavrič, Via del Pozzo bianco 12, Trst, sedaj neznanega bivališča, se
na predlog tožeče stranke postavi začasna
zastopnica, notarka mag. Sonja Železnik iz
Ilirske Bistrice, Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice sodišče obvesti Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Oglas, se objavi tudi na sodni deski sodišča.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 10. 2007
Pl 2/2006
Os-30566/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na OE Kranj, Bleiweisova c. 20, Kranj),
proti toženi stranki Bojanu Zupanu, Slovenski trg 1, Kranj, zaradi plačila 2.517,39 EUR
postavilo tožencu začasno zastopnico, odvetnico Mojco Polc, Tavčarjeva 16, 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 6. 11. 2007
II P 2806/2007
Os-34924/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini Kumar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Karla Bradača, Slomškova 14, Ljubljana, ki ga zastopa Marjan Sušnik, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Junie
Kuchen, neznanega prebivališča, zaradi
sklenitve najemne pogodbe za stanovanje,
pcto 2.950 EUR, dne 10. 12. 2007 sklenilo:
toženi stranki Junie Kuchen, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
II P 2806/2007 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta
45, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2007
P 258/2006
Os-33932/07
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Suzani Kontestabile, v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Sanje Slejko
Valačić, ki jo zastopa zakonita zastopnica
Slejko Zorka, obe Neblo 7, Dobrovo v Brdih, ki ju zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove
Gorice, zoper toženo stranko Rajka Vala-
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čića, Idrijska c. 6, Zagreb, sedaj neznanega
stalnega bivališča, zaradi plačila preživnine,
pcto. 75.000 SIT sklenilo:
na podlagi 4. točke in 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Rajku Valačiću, Idrijska c. 6, Zagreb, sedaj neznanega stalnega
bivališča, postavlja začasni zastopnik, odv.
Simon Čehovin iz Nove Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, ki bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 258/2006,
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 12. 2007

Oklici dedičem
D 9/2006
Os-26027/07
Dne 2. 10. 1960 je umrl Ahlin Franc, sin
Andreja, roj 22. 9. 1892, nazadnje stanujoč
Sela št. 17, Šmarje Sap, državljan Republike Slovenije, po katerem bi prišla v poštev
za dedovanje njegova zap. sestra Škrjanc
Jožefa, nazadnje stanujoča 1131 E 76 St.
Cleveland 3, Ohio, ZDA oziroma kolikor je
pokojna njena hči Frančiška ali Julijana neznanega priimka, poročena v Španiji.
Sodišče poziva zakonite dedinji, da se
v roku 1 leta od te objave prijavita sodišču
kot dedinji. Po preteku tega roka bo sodišče
zaključilo zap. postopek na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 2. 2007
I D 574/2006
Os-27884/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Božič
Francu, roj. 24. 4. 1949, umrlem 8. 7. 2006,
nazadnje stanujočem Krimska ulica 17, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Pokojni je imel sina Božič Dušana in
hčerko Božič Dragano, ki sta se dedovanju po zapustniku odpovedala. Zapustnikovi
starši so že pokojni, bratov in sester ni imel.
Podatkov o dedičih tretjega dednega reda,
torej o stricih in tetah zapustnika oziroma
njihovih potomcih, sodišče nima.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva morebitne dediče tretjega dednega reda, ki bi lahko prišli v poštev
pri dedovanju po zapustniku, da se v roku
enega leta od oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča in od objave tega oklica,
priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi,
s tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2007
D 8/2003
Os-32512/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 19. 2. 2002 umrli
Korošec Ani, rojeni dne 8. 3. 1936, na zadnje stanujoči Stare sledi 33, Prevalje.
Ker zapustničini dediči niso izpolnili smrtovnice, sodišču pa ni znano ali dediči sploh
obstajajo, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se
v enem letu od odjave tega oklica in oklica
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na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po preteku navedenega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 11. 2007
D 127/2007
Os-33003/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Centrih Kristini,
roj. 16. 7. 1948, nazadnje stalno stan. Kozje
10, umrli dne 14. 3. 2007, v skladu z 130/1
in 131/1 členom Zakona o dedovanju (ZD),
dne 2. 10. 2007, sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Centrih Kristini, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Centrih Kristini se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Centrih Kristini se postavi Veronika
Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 10. 2007

Oklici pogrešanih
N 32/2007
Os-35167/07
Okrajno sodišče v nepravdni zadevi opr.
št. N 32/2007, po predlogu predlagatelja
Vilka Udoviča, Jelšane 58, 6254 Jelšane, za
razglasitev za mrtvega pogrešanega Ivana
Martina Štumfa, roj. 10. 11. 1909, očetu
Ivanu in materi Mariji roj. Vičič, Jelšane 75,
6254 Jelšane, ki je še kot otrok s svojima
staršema odšel v ZDA in je od njegovega
rojstva minilo že 98 let, v zadnjih petih letih
pa ni bila podana nobena okoliščina, ki bi
kazala na to, da imenovana oseba še živi
(zlasti ob dejstvu, da je bilo leto dni dan
oglas po dedičih pokojnega Ivana Štumfa)
ter se predvideva da je umrl, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, se poziva
vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti pogrešanega Ivana Martina Štumfa, da
v roku treh mesecev od objave tega oklica
to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubici Uljan,
Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 12. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 512/2007
Rg-32473/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Marn in drugi SVIT – trgovina
d.n.o., Trg izgnancev 14, Brežice, za prenehanje družbe z neomejeno odgovornostjo
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
gospodarska družba s firmo Marn in
drugi SVIT – trgovina d.n.o., Trg izgnancev 14, Brežice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev Marn Dušana, stan. Kregarjeva 7, Brežice in Grublješič Alojzije (Slavke), stan. Bizeljska cesta
20, Brežice, dne 14. 11. 2007.
Družbenika izrecno izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti in urejena vsa
razmerja z delavci ter da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenika odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzameta družbenika Marn Dušan, stan. Kregarjeva 7,
Brežice in Grublješič Alojzija (Slavka), stan.
Bizeljska cesta 20, Brežice.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju družbe z neomejeno odgovornostjo po
skrajšanem postopku je v smislu 427. in
428. 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 Krškem
dne 23. 11. 2007
Srg 2472/2007
Rg-36191/07
Družba Avas Export – Import – Zarica, trgovina in storitve, d.o.o., s sedežem
Mlakarjeva ulica 93, Šenčur, vpisana na
reg. vl. št. 1/07830/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
družbeniki Zarica, trgovina in storitve, d.o.o.,
Mlakarjeva ulica 93, Šenčur, Avas Export
– Import Slovakia, s.r.o., Tatliakova 2051/8,
Dolny Kubin, Slovaška in Avas Export – Import spol. s.r.o., Alšova 694, Dobrany, Republika Češka.
Zoper sklep družbenikov 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 3. 1. 2008
Srg 11673/2007
Rg-28204/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja Mar-Šoli,
Gostinstvo, turizem, storitve d.o.o., Žibertova 23, Ljubljana, za prenehanje družbe po

skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
Družba Mar-Šoli, Gostinstvo, turizem,
storitve, d.o.o., Žibertova 23, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/25090/00, matična številka
5873126, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 13. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Edina družbenica družbe je Marta Šolič,
Klemenčičeva 3, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedeno družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenica, upniki ali pristojni državni organi. Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2007

prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Muzika 5
d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 123, objavlja sklep:
Družba Muzika 5 trgovina in storitve
d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 123, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Bostič Uroš, Portorož,
Vilfanova ulica 8, Jurca Boštjan, Ljubljana,
Grič 1 c in Lenasi Matej, Celje, Stara cesta
9, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 Republike
Slovenije, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2007

Srg 13291/2007
Rg-31872/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Modeli Zaletel podjetje za izdelavo modelov
in kalupov d.o.o., Grm št. 14, Šentvid pri
Stični, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
Modeli Zaletel podjetje za izdelavo
modelov in kalupov d.o.o., Grm št. 14,
Šentvid pri Stični, reg. št. vl. 1/27510/00,
matična številka 5928583, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenic z dne
1. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenici družbe sta Emilija Zaletel,
Grm 14, Šentvid pri Stični in Zaletel Vrtovec Jelka, Malo Hudo 42, Ivančna Gorica,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na zgoraj navedeni družbenici v sorazmerju
z njunimi poslovnimi deleži.
Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenica, upniki ali pristojni državni organi. Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2007

Srg 14316/2007
Rg-35122/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Schaber &
Mustać d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Schaber & Mustać, svetovanje in razvoj projektov d.o.o., Jakšičeva
ulica 1, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 11.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mustać Milenko, Privlaka
419, Privlaka, Hrvaška in Schaber Wolfgang,
Shcladming, Vorstadtgasse 337, Avstrija 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 Republike
Slovenije, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2007

Srg 14319/2007
Rg-35120/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za

Srg 14368/2007
Rg-35162/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenika za prenehanje družbe Vino Alpe Adria proizvodnja
in trgovina d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
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Vino Alpe Adria proizvodnja in trgovina
d.o.o., Dunajska cesta 22, Ljubljana, matična številka 2133482, reg. št. vl. 1/42333/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 20. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Vino Alpe Adria Management U. Vetriebs GmbH, Seeuferstrasse 31.b, Portschach, Avstrija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena v zvezi s 522. členom Zakona
o gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor
v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem
listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik, upniki
ali pristojni državni organi. Po preteku roka za
ugovor bo registrsko sodišče sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
Srg 15092/2007
Rg-35663/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Vesoljček export
import in trgovina, d.o.o., Škofljica, Pijava
Gorica 97, objavlja sklep:
družba Vesoljček export - import in
trgovina, d.o.o., Škofljica, Pijava Gorica
97, reg. št. vl. 1/07749/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Ajdovec Bojana in Ajdovec Dario, oba Srednja ulica 15, Škofljica,
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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dneva objave sklepa v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2007
Srg 15435/2007
Rg-35666/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Infra Eco Lab
podjetje za svetovanje d.o.o., Na Stolbi 1,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Infra Eco Lab podjetje za svetovanje d.o.o., Na Stolbi 1, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/29864/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Labrović Špela, Janševa
ulica 9, Mengeš in Rotar Jošt, Na Stolbi 1,
Ljubljana, 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
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 24. 12. 2007
Srg 15145/2007
Rg-35961/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Špela market
d.o.o. podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o. Ljubljana, Preserje 30b, Preserje, objavlja sklep:
družba Špela market podjetje za pro
izvodnjo in trgovino, d.o.o. Ljubljana,
Preserje 30b, Preserje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne
6. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnica je Žagar Marjetka, Preserje
30b, Preserje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnico.
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. 12. 2007
Srg 15851/2007
Rg-36566/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenikov za prenehanje družbe JSM Storitve d.o.o., Rožna
dolina, Cesta V/27, Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
JSM Storitve d.o.o., Rožna dolina,
Cesta V/27, Ljubljana, matična številka
5699908, reg. št. vl. 1/20886/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 21. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Stanislav Šmid in
Jožica Goršič, oba Anžurjeva ulica 12, Ljubljana ter Maja Kalan, Ulica Lojzeta Spacala 32, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na zgoraj navedene družbenike, na vsakega do 1/3.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2008
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Behek Alojz, Dolga ulica 014, Murska
Sobota, potni list, št. PB0091990, izdala UE
Murska Sobota. gnb-283995
Bunc Roman, Lokavec 059A, Ajdovščina, potni list, št. P00741667, izdala UE Ajdovščina. gnp-284006
Dončić Nada, Preloge 002, Ljubljana
– Šmartno, potni list, št. P00242873, izdala
UE Ljubljana. gnv-283850
Gričar Borut, Šalka vas 165, Kočevje,
potni list, št. P00774601, izdala UE Kočevje.
gnd-283993
Grunčić Vedlin Vesna, Vrtna ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00120610, izdala
UE Ljubljana. gnq-284005
Habbe Aleš, Medvedova ulica 005B, Kamnik, potni list, št. P00730282, izdala UE
Kamnik. gny-283722
Hameršak Katja, Muretinci 061 A,
Ptuj,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AH 000006248, izdala UE Ptuj. gnr-283829
Harih Andrej, Pesnica 009, Zgornja Kungota, potni list, št. P01190938, izdala UE
Pesnica. gnr-283729
Hlaj Dean, Bezjaki, potni list, št.
P01168087, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-283844
Horvat Antonija, Loc. SS Angeli, Via Carretta 051 0000000000 LOC. SS ANGELI,
potni list, št. P01059723, izdala UE Celje.
gnw-283849
Jakič Milojka, Krožna pot 019B, Ljubljana, potni list, št. P00686575, izdala UE Ljubljana. gnx-283723
Jovanović Ivan, Mali Otok 025, Postojna,
potni list, št. P01110967, izdala UE Postojna. gny-283997
Jovičević Miodrag, Jakčeva ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P01153713, izdala
UE Ljubljana. gns-283728
Kaluža Primož, Cesta Kozjanskega odreda 007, Štore, potni list, št. P01075310,
izdala UE Celje. gnt-284002
Kiseljak Aleš, Gerečja vas 020D, Hajdina, potni list, št. P01009840, izdala UE Ptuj.
gnb-283845
Kokot Zdravko, Drenovec 010, Ptuj, maloobmejno prepustnico, št. AH 000007948,
izdala UE Ptuj. gns-283828
Korošec Sebastian, Pod gradom 012,
Stari trg pri Ložu, potni list, št. P00762350,
izdala UE Cerknica. gnw-283999
Marega Živko, Merljaki 028, Renče, potni
list, št. P00774478, izdala UE Nova Gorica.
gnt-283727
Novak Martin, Prešernova ulica 018, Ilirska Bistrica, potni list, št. P01151372, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnz-283996
Pašić Hozolina, Vaška pot 010C, Ljubljana, potni list, št. P01163290, izdala UE
Ljubljana. gnz-283846
Piberčnik Zvonko, Kajžar 054, Miklavž
pri Ormožu, potni list, št. PB0076645, izdala
UE Ormož. gnu-284001

Prebil Stranj Zdenka, Nazorjev trg
002, Koper – Capodistria, potni list, št.
PB0156273, izdala UE Koper. gnz-283721
Raković Sandra, Rusjanov trg 002, Ljubljana, potni list, št. PB0229788, izdala UE
Ljubljana. gnx-283848
Sladič Matej, Hribi 020, Škofljica, potni
list, št. P00572651, izdala UE Ljubljana.
gnq-283730
Šuklje Igor, Desinec 13, Črnomelj, maloobmejno prepustnico, št. AH 2037, izdala
UE Črnomelj. gnx-283673
Švab Marcelelio, Na Grivi 061, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00712688, izdala
UE Vrhnika. gnu-283851
Švara Nives, Rožna ulica 008, Postojna,
potni list, št. P00598599, izdala UE Postojna. gnx-283998
Trček Anton, Laze pri Borovnici 001, Borovnica, potni list, št. P00355546, izdala UE
Vrhnika. gnv-283725
Umek Andra, Gregoričeva ulica 007,
Kranj, potni list, št. P01151178, izdala UE
Kranj. gnc-283994
Vehovec Gašper, Libeliče 015C, Libeliče,
potni list, št. P01139824, izdala UE Dravograd. gnu-283726
Velić Marija, Rijeka, Dubrovačka 001,
51000 Rijeka, potni list, št. P00835429, izdala UE Ilirska Bistrica. gnv-284000
Vrtačnik Iza, Zoisova ulica 049A, Domžale, potni list, št. P01136941, izdala UE
Domžale. gnr-284004
Vrtačnik Karolina, Zoisova ulica 049A,
Domžale, potni list, št. P00337328, izdala
UE Ljubljana. gns-284003
Zidar Marija, Trubarjeva cesta 033, Velike Lašče, potni list, št. P00835188, izdala
UE Ljubljana. gny-283847
Zovko Vinko, Reboljeva ulica 016, Ljubljana, potni list, št. P00658503, izdala UE
Ljubljana. gnw-283724
Zupančič Anton, Nade Ovčakove ulica
014, Ljubljana, potni list, št. P00602656, izdala UE Ljubljana. gnp-283731

Osebne izkaznice preklicujejo
Alagić Eljub, Ulica bratov Vošnjakov 007,
Celje, osebno izkaznico, št. 001843286.
gnp-283806
Alibegić Kasim, Stari trg 268 D, Velenje, osebno izkaznico, št. 000723846.
gne-283892
Ambrož Roman, Rodičeva ulica 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001853164.
gnx-283973
Artelj Aleks, Marija Reka 019, Prebold, osebno izkaznico, št. 002199949.
gnk-283811
Artelj Lana, Marija Reka 019, Prebold, osebno izkaznico, št. 001790920.
gnp-283810
Avgustini Lidija, Gašperičeva ulica 005,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 000186603. gnb-283670

Bergant Simon, Bukovica 003 A, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 002129480.
gng-283815
Bucaj David, Ulica Emilia Driolia 008, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 000267374.
gnu-283826
Dereani Bor, Podpeč 48, Preserje, osebno izkaznico, št. 001971281. gno-283957
Dobravc Verbič Tadej, Zgornje Gameljne
66, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001659035. gnr-283979
Fajdiga Nina, Topniška ulica 70, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000375923.
gnp-283981
Firšt Zlatko, Log 017, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000882840. gng-283765
Flerin Majda, Robova ulica 030, Domžale, osebno izkaznico, št. 001442969.
gnu-283626
Forjanič Albina, Ulica arhitekta Novaka
019, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001530770. gnh-283889
Fujs Vlasta Amalija, Milčinskega ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000500197.
gnh-283964
Gajser Anton, Ješenca 023 B, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000526367.
gnr-283654
Gajšek Primož, Kompole 194, Celje, osebno izkaznico, št. 001871586. gnn-283808
Golob Janez, Cesta 4. julija 009, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000208003.
gnh-283789
Gorenak Veronika, Cesta Ceneta Štuparja 134, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001203151. gnn-283958
Goričan Marija, Celjska ulica 009, Maribor, osebno izkaznico, št. 000078926.
gno-283782
Gorše Alojzij, Vrečarjeva ulica 29, Škofljica, osebno izkaznico, št. 000759921.
gnq-283980
Gustinčič Vida, Suhorje 003, Postojna, osebno izkaznico, št. 000279611.
gnw-283774
Habot Jože, Trubarjeva ulica 020, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000477547.
gnq-283880
Hanžić Šega Anđela, Cankarjeva cesta
023, Tržič, osebno izkaznico, št. 001031784.
gnb-283645
Hočevar Janez, Gradišče nad Pijavo Gorico 214, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001734005. gnc-283969
Horvat Sandra, Pertoča 133, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001102067.
gnm-283884
Hren Jure, Škalce 016, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 001811393.
gny-283647
Huskić Enisa, Cesta dveh cesarjev 104/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001961119.
gnt-283952
Janušič Mateja, Selanova ulica 19/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000268572.
gnu-283976
Jeklin Bernarda, Maleševa ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918438.
gnl-283960
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Jelnikar Gregor, Marokova pot 021,
Litija, osebno izkaznico, št. 001981379.
gnc-283769
Jerman Samir, Stara cesta 7, Kranj, osebno izkaznico, št. 001736549. gnd-283743
Josip Mićan, Cesta krških žrtev 29, Krško, osebno izkaznico, št. 001199352.
gny-283772
Jovičević Miodrag, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001852273.
gnf-283966
Juretič Sandra, Celovška cesta 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002246245.
gnd-283968
Jurič Suzana, Črešnjevec 077, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000099001. gno-283882
Justin Sebastjan, Spodnja Dobrava 006, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001476048. gnx-283798
Kardoš Ivan, Šlandrova cesta 027, Velenje, osebno izkaznico, št. 001498976.
gnj-283812
Klement Franc, Kroška ulica 007, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000328373.
gnk-283886
Knapič Blaž, Ulica Milana Majcna 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002038980.
gnj-283962
Kogoj Irena, Zelenica 006, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001492861. gnp-283881
Kolar Tomaž, Poljanska cesta 010, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 002231496.
gnh-283814
Kolar Zlatko, Zgornji Kozji Vrh 027, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000787108.
gns-283878
Kolenc Anja, Naselje Slavka Černeta, Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
001142277. gnq-283830
Kosmač Tomaž, Hrastova ulica 002,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001609125.
gns-283628
Kozlevčar
Bojan,
Rimska
cesta
008, Šmarje-Sap, osebno izkaznico, št.
001339728. gnu-283801
Kralj Anita, Ješetova ulica 93, Kranj, osebno izkaznico, št. 001780925. gne-283742
Krt Elizabeta, Ulica Ruške čete 004,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001040155.
gnd-283768
Kučan Angela, Stara ulica 014, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000155318.
gnj-283887
Ladić David, Kidričeva ulica 021, Trzin, osebno izkaznico, št. 001149836.
gnv-283625
Lamper Marjan, Čeče 037, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000883173.
gny-283822
Leben Helena, Vincarje 004, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000532667.
gnf-283816
Lenart Zvonimira, Loke 005, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000108989.
gnz-283821
Levak Anica, Potok v Črni 002, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000995696.
gnk-283936
Likavec Rupert, Trubarjeva ulica 3,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000071761.
gnc-283744
Ljubić Aleksandar, Gledališki trg 007,
Celje, osebno izkaznico, št. 001564535.
gno-283807
Lovrić Gordana, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000289141.
gnm-283959
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Lucerna Mila, Hribarjeva ulica 024,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002105463.
gnr-283629
Lucerna Riccardo, Hribarjeva ulica 024,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002081343.
gnq-283630
Malavašič Petra, Jurčičeva ulica
010, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002127411. gng-283890
Malešević Nik, Pod gradom 67, Dravograd, osebno izkaznico, št. 001712314.
gnm-283859
Marega Živko, Merljaki 028, Renče, osebno izkaznico, št. 000981937. gnh-283864
Martinčič Marija, Tomažja vas 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000803463.
gnr-283679
Mencin Danika, Staničeva ulica 005,
Kanal, osebno izkaznico, št. 002128473.
gnf-283891
Mencin Matjaž, Staničeva ulica 005, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000137524.
gnf-283641
Menič Edvard, Brdo 65, Bovec, osebno
izkaznico, št. 000772954. gnq-283855
Mikša Antun, Tržišče 030, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001936172.
gne-283642
Mišič Jan, Verd 204, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 002196149. gnp-283656
Mišič Urban, Verd 204, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 002196143. gno-283657
Mitev Jelka, Dvorjane 109 A, Maribor, osebno izkaznico, št. 002218414.
gnf-283791
Mitevski Helena, Župančičeva cesta 005,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000300223.
gnc-283869
Mitevski Ivan, Župančičeva cesta 005,
Metlika, osebno izkaznico, št. 002185618.
gne-283867
Mitevski Katarina, Župančičeva cesta 005, Metlika, osebno izkaznico, št.
001866170. gnf-283866
Mitevski Tomislav, Župančičeva cesta 005, Metlika, osebno izkaznico, št.
001240878. gnd-283868
Mramor Zofija, Petelinjek pri Ločah 013,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000064887. gnx-283648
Nedeljko Suzana, Gajeva ulica 005,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000500252.
gnn-283783
Nilić Iztok, Ulica Slavka Gruma 028, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001814604.
gnp-283681
Nizza Anna, Hribarjeva ulica 024, Mengeš, osebno izkaznico, št. 002081344.
gnp-283631
Novak Rajko, Kajuhova ulica 004, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001408840.
gny-283872
Obolnar Anže, Lončarska steza 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002018330.
gnq-283955
Okorn Hinko, Cesta Tončke Čeč 047,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001023994.
gnb-283820
Orel Luka, Petričeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001995769.
gnr-283954
Orel Vesna, Petričeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001282609.
gns-283953
Pajk Gregor, Paplerjeva ulica 012, Borovnica, osebno izkaznico, št. 001878927.
gnx-283873
Pešak Bernardo, Ulica Milke Volk
034, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
001753213. gnk-283786

Petrovčič Anka, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001588647.
gny-283972
Plazonik Miha, Kremenica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002207854.
gnt-283977
Podlesnik Marija, Selo pri Vranskem 003
A, Žalec, osebno izkaznico, št. 001107834.
gnc-283894
Polajžar Patricija, Pod gabri 033, Celje, osebno izkaznico, št. 002148382.
gnr-283804
Polignone Eva, Gorkijeva ulica 002, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000482600.
gnv-283825
Potkonjak Marko, Stritarjeva ulica
001, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000419116. gnq-283680
Potočar Angela, Brinje cesta I 019, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000683873.
gnt-283802
Predan Vid, Pivola 056 A, Maribor, osebno izkaznico, št. 000413862. gnr-283779
Premelč Maja, Fikoni 008 B, Pobegi, osebno izkaznico, št. 000958949.
gnb-283795
Pukšič Samo, Bukovci 127, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002242539. gnt-283827
Pušnik Ksenija, Stari trg 002, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 002041424.
gnz-283646
Ramšak Alojz, Liboje 041, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001028999. gny-283897
Razgoršek Silvo, Gorkega ulica 025 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001761907.
gnm-283784
Rogl Draga, Ulica bratov Učakar 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000038732.
gng-283965
Rosandič Marko, Razlagova ulica 025,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001212895.
gnp-283781
Salapura Vladka, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000859722. gnk-283961
Savnik Kristina, Ulica Ilije Gregoriča 012,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000568746.
gne-283817
Senčar Sašo, Grintovška ulica 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001356518.
gne-283967
Skočaj Ana, Ceglo 003 D, Sežana, osebno izkaznico, št. 002263786. gnv-283650
Skočaj Melita, Ceglo 003 D, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 001584759.
gnw-283649
Sladič Matej, Hribi 020, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 001302011. gne-283767
Slapar Jože, Puhova ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000515953.
gnz-283971
Šijanec Katja, Radehova 28, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001712194. gnv-283675
Šimenc Lidija, Poljane 007, Mozirje, osebno izkaznico, št. 002181996.
gng-283865
Škibin Darko, Lipica 021 B, Sežana, osebno izkaznico, št. 000585045.
gnn-283883
Šošter Špela, Partizanska ulica 57,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002131520. gno-284007
Španjol Mlacović Rebeka, Garibaldijeva
ulica 17, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 001759589. gnn-283733
Šteblaj Blaž, Puhova ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001923355.
gnn-283983
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Šugman Marija, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000967170.
gns-283978
Tomažič Ivan, Kilovče 009, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 002036643.
gnx-283823
Trilar Jaka, Brezje pri Grosupljem 056,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002209350.
gnv-283800
Trilar Lovro, Brezje pri Grosupljem 056,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002209344.
gnw-283799
Valenčič Barbara, Ratečevo Brdo
013, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001824041. gnd-283643
Vannesson Erika, Muratova ulica 018,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001827125.
gni-283788
Varušak Hribar Izak, Garibaldijeva ulica
17, Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 001832236. gno-283732
Veras Boris, Videm 50, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001982694. gno-283982
Vergilas Anton, Kolomban 077, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000556025. gnc-283669
Veselič Andrej, Šlandrova cesta 030,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000161003.
gnq-283655
Vidmar Marko, Artiža vas 004, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000759366.
gns-283803
Vogrič Majda, Srebrničeva ulica 005,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000416729. gny-283797
Volf Alenka, Stara Lipa 015, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001407178.
gnw-283674
Vujović Radoica, Novakova ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000269330.
gnp-283956
Zakovšek Vinko, Brejčeva ulica 001,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001568061.
gnt-283627
Zelko Polona, Marija Reka 019, Žalec, osebno izkaznico, št. 000200080.
gnz-283896
Zimšek Slavko, Rimska cesta 007, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711110.
gnw-283974
Žagar Janez, Središka ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000035200.
gnv-283975

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adamič Žarko, Tržaška cesta 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S 002026824, reg. št. 145659, izdala UE Ljubljana. gng-283690
Aličković Enes, Kraigherjeva ulica 010,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001684963, reg. št. 15893, izdala UE
Postojna. gns-283778
Antončič Alojz, Marčičeva ulica 019, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001443426, reg. št. 54977, izdala UE
Maribor. gnj-283912
Areh Lucijan, Stari trg 022, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, št.
S 003205640, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-283920
Ažman Monika, Mače 004 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001542900, reg. št. 55293, izdala UE
Kranj. gno-283932

Babić Maja, Liminjanska cesta 002, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 62325, reg. št. 13394, izdala UE
Piran. gnb-283770
Babnik Klemen, Devova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001566083, reg. št. 252084, izdala UE
Ljubljana. gnj-283837
Baloh Peter, Močnikova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002114899, reg. št. 204496, izdala UE
Ljubljana. gni-283838
Batistič Simon, Orehovlje 005 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001952637, izdala UE Nova Gorica.
gnh-283664
Bauman Ivan, Zgornji Dražen Vrh 035,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, D1, D, F, G,
H, št. S 003214457, izdala UE Pesnica.
gnq-283930
Berg Stela, Ulica 6. junija 30, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001302981, reg. št. 21208, izdala UE Grosuplje. gns-283703
Bogosavljević Milan, Polje VI/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000219502, reg. št. 102519, izdala UE
Ljubljana. gnp-283706
Cifrek Miha, Zrkovska cesta 018, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003244560, reg. št. 131112, izdala UE
Maribor. gnh-283914
Cverle Luka, Senožeti 101, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001829302, reg. št. 206778, izdala UE
Ljubljana. gnn-283708
Čagran Boštjan, Ulica Silvire Tomassini
002, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001376505, reg. št. 9808,
izdala UE Gornja Radgona. gni-283938
Čelhar Tomaž, Matenja vas 043 A, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 002053838, reg. št. 10985,
izdala UE Postojna. gnv-283775
Damiš Magdalena, Kvedrova ulica 2,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2052078, izdala UE Ptuj. gnm-283634
Debevec Saša, Puhova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002118925, reg. št. 12884, izdala UE Vrhnika. gni-283863
Dobravc Verbič Tadej, Zgornje Gameljne 66, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001799935, reg. št.
212499, izdala UE Ljubljana. gne-283842
Draganović Amir, Kermaunerjeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002233155, reg. št. 245980, izdala UE
Ljubljana. gnu-283701
Duh Marija, Hrib 012, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 000588601, reg. št. 6366, izdala UE Novo
mesto. gnm-283684
Fabijan Nada Ljubica, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001612464, reg. št. 86352, izdala UE
Ljubljana. gnm-283709
Fabrizio Jure, Osek 003, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003254661, izdala UE Nova Gorica.
gnf-283666
Finster Klaudija, Police 133, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003121480, reg. št. 17023, izdala UE Gornja Radgona. gnj-283937
Grahović Zlatko, Šmartinska 135/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,
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D1,D1E,D,DE,G,H, št. S 003241672, reg. št.
293184, izdala UE Ljubljana. gnn-283833
Grginič Marija, Poklukarjeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001711971, reg. št. 25974, izdala UE
Domžale. gnw-283699
Gubanec Kornelija, Ljubljanska cesta
067, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001940835, reg. št. 4306, izdala
UE Domžale. gnw-283624
Habot Jože, Trubarjeva ulica 20, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, BE, C, CE, G, H, št. S 3090056, reg.
št. 8930, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-283926
Hanžič Uroš, Zgornja Velka 081, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001360155, izdala UE Pesnica.
gnf-283916
Hasičić Hilmo, Ulica Slavka Gruma 092,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003197402, izdala UE Novo mesto.
gny-283622
Hieng Janez, Dunajska cesta 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003170412, reg. št. 86494, izdala UE Ljubljana. gno-283707
Hudnik Maja, Dolinškova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003160091, reg. št. 182268, izdala UE
Ljubljana. gnh-283839
Humar Avgust, Ulica Vinka Vodopivca
128, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 000426333, izdala UE
Nova Gorica. gnd-283668
Jakič Milojka, Krožna pot 19/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001920183, reg. št. 82348, izdala UE Ljubljana. gnm-283834
Jan Robert, Cesta Maršala Tita 001 A,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, G, H, št. S 001642037, izdala UE
Jesenice. gnt-283652
Jereb Špela, Begunjska cesta 006 A,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001524072, izdala UE Radovljica.
gnu-283901
Kajina Kaja, Griže 34, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001447811, reg.
št. 27613, izdala UE Žalec. gnf-283691
Kališnik Apolonija, Grablovičeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001567262, reg. št. 218370, izdala UE
Ljubljana. gne-283692
Kodrič Marjana, Cundrovec št. 1a, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 775220, reg. št. 9595, izdala UE Brežice.
gnk-283761
Kodrič Zlata, Pot v Bitnje 009, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001078805, reg. št. 30226, izdala UE
Kranj. gnn-283933
Koncilja Ciril, Zgornji Tuhinj 055 A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 003041878, reg. št. 26074, izdala UE
Kamnik. gnl-283660
Koščak Josip, Pod hruško 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001995062, reg. št. 100236, izdala UE
Ljubljana. gnd-283693
Kovač Ernest, Trata XIV 016, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000541019, reg. št. 3648, izdala UE Kočevje. gnx-283623
Kovačič Alojz, Goriška ulica 019 C, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001570162, reg. št. 10242, izdala UE
Maribor. gnk-283911
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Koželj Iva, Poljska cesta 20 A, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3050106,
izdala UE Ptuj. gno-283632
Križman Saša, Kosovelje 004, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002208001, izdala UE Sežana.
gne-283792
Krstić Olgica, Cesta v Zgornji log 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001825337, reg. št. 123555, izdala UE
Ljubljana. gno-283832
Krt Elizabeta, Ulica Ruške čete 4,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000026699, reg. št. 1492, izdala UE
Ruše. gnh-283764
Kušar Jaka, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001370009, reg. št. 231224, izdala UE
Ljubljana. gnr-283704
Lakner Vanja, Podstrm 004 A, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001334853, reg. št. 18953, izdala UE Krško. gnj-283687
Latifić Jasnić Dunja, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001104640, reg. št. 77518, izdala UE
Ljubljana. gnh-283689
Lazarevič Luka, Betnavska cesta 026 C,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002246086, reg. št. 134933, izdala UE
Maribor. gnr-283904
Lenič Miša, Škrilje 54, Ig, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001024636, reg. št.
205699, izdala UE Ljubljana. gnd-283843
Lukič Uroš, Trčova 196, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2046843, reg.
št. 94944, izdala UE Maribor. gnu-283676
Lulik Bogdan, Seča 076 A, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. SI 14583, reg. št. 137, izdala UE
Piran. gnx-283773
Mamut Maja, Žabarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003148005, reg. št. 273052, izdala UE
Ljubljana. gnl-283710
Marinko Valentin, Vrhniška cesta 12, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001858158, reg. št. 5127, izdala UE
Vrhnika. gnu-283876
Maslo Tjaša, Mesarska cesta 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003071868, reg. št. 281766, izdala UE
Ljubljana. gnj-283712
Miličić Bojan, Beljaška ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003020137, reg. št. 279566, izdala UE
Ljubljana. gnx-283698
Mis Gašper, Kamnikarjeva ulica 31,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002091273, reg. št. 149574, izdala UE
Ljubljana. gni-283688
Muhič Marijan, Gorenje Lakovnice 001 A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 000393734, reg. št.
6408, izdala UE Novo mesto. gnn-283683
Muller Jože Ivan, Partizanska pot 21, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 1427, izdala UE Črnomelj. gnz-283621
Muratović Asim, Bužim, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 003222268,
reg. št. 292148, izdala UE Ljubljana.
gny-283697
Mustafi Dehar, Smrečnikova ulica 057,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001658134, izdala UE Novo mesto.
gnh-283939
Muzek Liljana, Meškova ulica 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 1262110,
izdala UE Ptuj. gnn-283633
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Nedeljko Suzana, Gajeva ulica 005, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000479056, reg. št. 14918, izdala UE Slovenska Bistrica. gnp-283906
Nikl Jasmina, Vranji Vrh 027, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 001440962, izdala UE Pesnica.
gnd-283918
Nolde Boris, Pipanova ulica 003, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 000441920, reg. št.
22931, izdala UE Maribor. gnt-283902
Pavlovič Pavle, Levja ulica 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000106931, izdala UE Koper.
gnm-283609
Pećanin Željko, Kurilniška ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003104424, reg. št. 283871, izdala UE
Ljubljana. gnf-283841
Pernek Katja, Novo Polje, Cesta I/28,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003191950, reg. št. 291264,
izdala UE Ljubljana. gnv-283700
Petek Gregor, Zaloška cesta 92/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003224134, reg. št. 294130, izdala UE
Ljubljana. gnk-283711
Petrač Milena, Moste 032 A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001809713, reg. št. 24821, izdala UE Kamnik. gnm-283659
Petrovčič Anka, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001749315, reg. št. 11219, izdala UE Ljubljana. gnk-283836
Podlesnik Marija, Selo pri Vranskem 3
A, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 001757479, izdala UE Žalec.
gns-283928
Polona Zelko, Marija Reka 19, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3148533, izdala UE Žalec. gnm-283809
Ponikvar Francka, Gasparijeva ulica 016,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000128471, reg. št. 2122, izdala UE
Cerknica. gnl-283785
Požar Damian, Grobišče 028, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002238021, reg. št. 10565, izdala UE Postojna. gnu-283776
Ravnihar Petra, Virmaše 123, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003145321, reg. št. 63539, izdala UE
Kranj. gnm-283934
Ravnikar Mitja, Dovje 011 F, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 002039090, izdala UE Jesenice.
gnu-283651
Razgoršek Silvo, Gorkega ulica 025 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001740226, reg. št. 52884, izdala UE
Maribor. gno-283907
Salapura Vladka, Trg Francoske revolucije 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001867285, reg. št. 189391,
izdala UE Ljubljana. gnp-283831
Samec Lipicer Vasja, Partizanska ulica
009, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 002188836, izdala UE Nova Gorica. gne-283667
Sarajlija Merima, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00198884, reg. št. 158045, izdala UE
Ljubljana. gno-283857
Satler Daniel, Podlehnik 7/f, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1967352, izdala UE Ptuj. gnm-283734

Simič Maša, Grablovičeva ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001994483, reg. št. 237957, izdala UE
Ljubljana. gnl-283835
Sladič Matej, Hribi 020, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001609531, reg. št. 167476, izdala UE
Ljubljana. gnj-283762
Sladojević Dijana, Kleče 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003144316, reg. št. 285717, izdala UE
Ljubljana. gnb-283695
Slokan Ines, Kaplja vas 54, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 403076, izdala
UE Žalec. gnr-283929
Smerdel Vera, Spodnji Kamenščak 51,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, A do 50 km/h, št. S 2044124, reg. št.
51273, izdala UE Maribor. gnm-283909
Stančić Dragan, Tesarska ulica 14,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001758681, reg. št.
111709, izdala UE Ljubljana. gnf-283716
Stipčič Štefka, Dol pri Pristavi 6, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000835498, reg. št. 15230, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnw-283924
Sulič Valvert, Prvačina 215 D, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003081193, izdala UE Nova Gorica.
gng-283665
Šegel Kristina, Ljubljanska cesta 004 F,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003194654, reg. št. 28578, izdala UE
Kamnik. gnk-283661
Šemrl Anže, Vilharjeva ulica 4, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003092165, reg. št. 9567, izdala UE Logatec. gnc-283794
Šifrer Bor, Francarija 028, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – duplikat II., št. S 003200514, izdala UE Kranj.
gnl-283935
Škorjanc Irena, Gornje vreme 024,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002195029, izdala UE Sežana.
gnp-283931
Škrbec Katarina, Lamutova ulica 011 A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002153720, reg. št. 45293, izdala
UE Novo mesto. gnk-283686
Špes Stanislav, Vrbno 024, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F, G,
H, št. S 001552497, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnw-283899
Šugman Marija, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000512638, reg. št. 35623, izdala UE Ljubljana. gni-283713
Tanšek Grega, Frankovo naselje 155,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003065749, izdala UE Škofja Loka.
gny-283922
Tekavec Karmen, Zaletelova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001106961, reg. št. 128102, izdala UE
Ljubljana. gnq-283705
Tonin Jurij, Hruševka 007, Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 001509447, reg. št. 19218,
izdala UE Kamnik. gnq-283780
Tratnik Zdenko, Blejska Dobrava 107,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000385584, izdala UE Jesenice.
gns-283653
Ulčar Matjaž, Gabrje pri Jančah 6, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002115846, reg. št. 170733, izdala UE
Ljubljana. gnt-283702

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Umek Samo, Dolenja vas 084, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 003061097, reg. št. 11624, izdala UE
Cerknica. gng-283790
Valjavec Jure, Begunje na Gorenjskem
104 A, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, G, H, št. S 1962987, izdala UE Radovljica. gnz-283671
Vannesson Erika, Muratova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– Klasse 3, št. FO13.38935.3.1, izdal LBV
Hamburg, Nemčija. gnl-283910
Vegi Franc, Gorica 068, Puconci, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001744007, izdala UE Murska Sobota.
gnb-283620
Veras Boris, Videm 50, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002081983, reg. št.
177136, izdala UE Ljubljana. gnc-283694
Vrankar Marija, Trebinjska ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001791707, reg. št. 92069, izdala UE Ljubljana. gnz-283696
Zajšek Tina, Ekartova ulica 025, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003088064, reg. št. 101142,
izdala UE Maribor. gni-283913
Zalar Marija, Dolenjska cesta 202, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000264624, reg. št. 10110, izdala UE Ljubljana. gng-283840
Zupan Tomaž, Dvorska vas 012, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003085456, izdala UE Jesenice.
gny-283672

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, original
police za zavarovanje avtomobilske odgovornosti: police za avtoodgovornost št.
514967. Ob-36588/07
Likavec Martina, Slavniška 11, Kozina,
zavarovalno polico, št. 50500061936 – fond
polica, izdala zavarovalnica KD življenje.
gny-283947
Podobnikar Tomaž, Smolnik 30/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 003552 –
fondpolica, izdala zavarovalnica Slovenica
življenje. gns-283678
Terpin Rok, Mestni trg 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41401000725, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-283989

Spričevala preklicujejo
Aleš Laura, Cesta na Svetino 9, Laško,
spričevalo o končani OŠ Laško – devetletka,
izdano 22. 6. 2007. gnb-283745
Bajrektarević Azra, Pot na Poljane 4, Postojna, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003. gnj-283616
Begović Denis, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo 1 – VI letnika Srednje gostinske
šole Radovljica. gns-283853
Dernikovič Ivo, Cirkulane 56, Cirkulane, spričevalo o končani OŠ Cirkulane.
gnh-283739
Dežman Ana, Marčenkova ulica 13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2004 in 2005. gno-283757

Dobravc Luka, Škapinova 3, Celje, indeks, št. 30033884, izdala Visoka zdravstvena šola Maribor. m-16
Fajfar Jasmina, Orehovski vrh 22, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Gostinske šole – poklic
kuhar. gnj-283737
Grujić Marijeta, Ulica Polonce Čude 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1993. gnd-283718
Hrovat Marjeta, Ravnica 10, Novo mesto,
diplomo Srednje gostinske šole Novo mesto,
št. 26, izdana leta 1990. gni-283763
Jerman Tanja, Hrvatini 152, Hrastnik,
spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gny-283747
Jukan Mirzet, Na šahtu 32, Kisovec, spričevalo 1. letnika Strojne poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2002. gnk-283736
Jurković Andrej, Vinski vrh 9, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne in tehniške elektro šole Ptuj,
izdano leta 1999. m-11
Kmetec Kristijan, Repišče 7, Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Ptuj, izdano leta 2005.
m-18
Kofalt Saša, Drganj Dol 21, Semič, spričevalo o končani OŠ Belokranjskega odreda
Semič, izdano leta 2003. gnx-283948
Kos Tatjana, Brilejeva ulica 16, Ljubljana,
diplomo Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani. gnj-283862
Krajnc Sandi, Ptujska cesta 46, Murska
Sobota, indeks, št. 5937210, izdala Višja
šola za gostinstvo in turizem. m-12
Levstek Ivo, Trg Prešernove brigade 6,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole Škofja Loka, št.
15/a-80, izdano leta 1980. gne-283617
Mađarić Danijel, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SRP, št.
107/91-92, izdano leta 1992. m-17
Mehić Anis, Pot Draga Jakopiča 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gne-283796
Merkužić Žiga, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta 1995, 1996 in
1997. gnn-283758
Merkužić Žiga, Preglov trg 12, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnm-283759
Metelko Benjamin, Krmelj 86, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Novo mesto, št. 15 – trgovinski
poslovodja, izdano leta 1997. gnx-283748
Mirč Peter, Dunajska cesta 263, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1988, izdano na ime Mirčeta Zoran. gnq-283805
Muharem Drek, Lendiči, Jajce, diplomo
Srednje šole v Zagorju, št. 298, izdana leta
1987. gnv-283950
Mujić Nezir, Makedonska 33, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Maribor, izdana leta 1981. m-26
Papež Primož, Brezovi Dol 37, Zagradec, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gng-283990
Petek Andrej, Rudarska ulica 20, Lendava – Lendva, indeks, št. S1000681, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-20
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Poglajen Uroš, Ruška cesta 32, Bistrica
ob Dravi, indeks, št. 1329/2007-08, izdal
Andragoški zavod Maribor. m-2
Popović Nenad, Lilekova 3, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in tehnične gradbene šole v Celju, izdano leta 2004.
gnw-283749
Razgoršek Tatjana, Zavrh 22, Dobrna,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdana leta 1989. gnn-284008
Resner Zoran, Višnja vas 4/a, Vojnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne gostinske šole v Celju, izdano leta 1978, 1979
in 1980. m-3
Rotner Artur, Vandotova 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehanske šole Maribor – avtomehanik, izdano leta
1980. m-22
Senekovič Darja, Log 254, Bistrica ob
Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1991.
m-21
Skrt Nataša, Srednje 11, Ročinj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
in trgovske šole Nova Gorica – poslovni tehnik, izdano leta 1997. gnc-283644
Sušič Asim, Zolajeva 48, Maribor, diplomo Gradbene tehnične šole Maribor, izdana
leta 1975. m-23
Svenšek Miha, Rova, Kolovška cesta
18, Domžale, spričevalo o končani OŠ
Preserje pri Radomljah, izdano leta 2001.
gnn-283658
Štuhec Špela, Novine 19, Šentilj v Slov.
goricah, spričevala od 1. do 9. razreda OŠ
Rudolfa Maistra Šentilj, izdana od 1998 do
2007. m-6
Tunjić Darian, Cirilova ulica 14, Kranj,
indeks, št. 41053506, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Mariboru. gnf-283741
Vidic Branko, Ulica Gorenjskega odreda
6, Kranj, diplomo Srednje gradbene šole
Kranj, št. 12-87/88. gnl-283860
Vrbek Vlado, Nova Gora 21, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole Maribor – mesar, izdano leta
1978. m-13
Žunko Iris, Meljska cesta 90, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor – smer mizar, izdano
leta 2006. m-28

Drugo preklicujejo
Acebal Fernandez, Cesta v Mestni log
72, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070002, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnp-283756
Bajrić Sanel, Suhadolčanova 40, Ljubljana-Črnuče, delovno knjižico. gnd-283818
Brežnik Simona, Brezova 6/a, Šmartno v
Rožni dolini, delovno knjižico. gnc-283619
Ceglar Simon, Mavsarjeva cesta 16,
Notranje Gorice, službeno izkaznico,
št. 006414-1, izdana pri MNZ Ljubljana.
gne-283717
Cor Andrej, Vaneča 57, Puconci, delovno
knjižico. gnj-283662
Crkvenčič Rok, Tržaška cesta 343, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gnj-283987
Dernikovič Ivo, Cirkulane 56, Cirkulane,
delovno knjižico. gng-283740
Gaberšček Matija, Čadrg 22, Tolmin, vozno karto, št. 0708056. gnr-283854
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Garbajs Tomaž, Lavrica, Babnogoriška cesta 36, Škofljica, delovno knjižico.
gnc-283719
Glušič Marjan, Gosposvetska 25, Maribor, delovno knjižico. m-27
Goričan Drago, Pesnica 14, Zgornja
Kungota, vozno karto, št. 10456, izdal Veolia transport. m-7
Grošelj Franc, Graška cesta 25/a, Litija,
delovno knjižico. gnt-283752
Grula Ivan, Krekova 27, Maribor, delovno
knjižico. m-25
Horvat Vladimir, Pormin 6, Gorišnica, delovno knjižico. gnk-283611
Huskić Enisa, Cesta dveh cesarjev 104/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-283988
Intereuropa Transport d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, euro licenco, št. GE002589/03174 za vozilo Renault z
reg. št. KP K4 – 409. gnm-283984
Jan Robert, Cesta maršala Tita 1/a, Jesenice, ADR dovolenje za prevoz goriva, št.
02 0008 izdano s strani IVD Maribor z veljavnostjo do 2. 10. 2009. gni-283638
Jenko Mojca, Šmarjeta 34, Šmarješke
Toplice, študentsko izkaznico, št. 71040605,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnb-283970
Jevnikar Urša, Sp. Brezovo 2, Višnja
Gora, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. gnj-283612
Jurošević Rađenko, Čanžekova ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-283677
Kadis d.o.o., Koprska 72, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime Bevc Nevenka,
stanujoča Polje cesta XII/2a, 1260 Ljubljana
– Polje. gnz-283746
Kekec Marjan, Nova vas 69, Ptuj, vozno
karto, št. 5569, izdal Veolia transport. m-1
Klimaexpert
d.o.o.,
Vojkova
58,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
0033067/0952/05-37/1999 z dne 4. 6. 1999,
izdan na naslov Klimainstalacije – Rajterič
Ivan s.p., Cirila Kosmača 30, 1211 Ljubljana
– Šmartno. gnl-283635
Koban Igor, Majarjeva 9, Maribor, delovno knjižico, št. 20514. m-8
Korelc Vrtarič Milka, Zoisova ulica 49/b,
Domžale, delovno knjižico. gnn-283608
Kos Frančiška, Dol Suha 23, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico z reg. št. 13789,
izdala UE Mozirje. gnl-283985
Kotnik Polona, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ljubljana – Šiška. gnr-283754
Kozmus Gorazde, Titova 98, Senovo,
delovno knjižico. m-14
Kramljak Jernej, Vodriž 17, Podgorje pri Slovenj Gradcu, delovno knjižico.
gnl-283610
Krone transport d.o.o., Dolenjci 8, Adlešiči, dovolilnico UA-804/09, št. 0753209.
gnu-283751
Krone transport d.o.o., Dolenjci 8,
Adlešiči, licenco, št. GE002734/04930 za
tovorno vozilo DAF, reg. št. LJ 23-1HR.
gnk-283986

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kukovec Karmen, Zalog pri Škofljici 31,
Škofljica, delovno knjižico. gng-283715
Kupljenik Ana, Polje, cesta 22/7, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
41060272, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnf-283766
Laznik Tomaž, Sveti Danijel 77/a, Trbonje, študentsko izkaznico, št. 93609231, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-9
Lesjak Izidor, Miklošičeva 1 d, Domžale,
potrdilo o opravljeni poklicni maturi, izdal
ŠCPET v Ljubljani, smer ekonomski tehmik,
izdano leta 2003. gne-283992
Lukanović Jan, Cesta ob Barju 65 c,
Škofljica, obvestilo o uspehu 2. letnika Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano 2007.
gnf-283991
Lukašev Edvard, Cvetkova 18, Murska
Sobota, delovno knjižico. gni-283663
Maček Mateja, Jerančičeva ulica 12,
Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. 554/94,
izdala Odvetniška zbornica 20. 3. 1995.
gni-283963
Medja Franc, Šarhova ulica 32, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št. 8580.
gnh-283614
Mihelec Marija, Gimnazijska 15/b, Trbovlje, delovno knjižico. gni-283738
Milidragović Mladen, Ljubljanska 23, Celje, delovno knjižico. gnj-283637
Najžar Branko, Mekotnjak 39, Ljutomer,
delovno knjižico. gnt-283852
Omerzel Anton, Libina 18/a, Krško, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev licence, št. 4250294. gni-283613
Pavli Jože, Volavlje 50, Ljubljana, orožni
list, št. OL000038627, izdala UE Ljubljana.
gnn-283858
Pećić Bore, Pot Josipa Brinarja 1, Hrastnik, tahografsko kartico, št.
1070500006294000. gnw-283949
Podpečan Matevž, Ulica bratov Učakar 130, Ljubljana, delovno knjižico.
gnb-283720
Podpečan Rok, Cigonca 22, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 10467, izdal Veolia
transport. m-4
Poglavc Anja, Drenje 6/a, Straža, študentsko izkaznico, št. 20006097, izdala Fakulteta za logistiko – Univerza v Mariboru.
gnq-283755
Poles Boštjan, Reška cesta 2/b, Prestranek, delovno knjižico. gnz-283871
Rakovnik Martin, Malahorna 7, Oplotnica, vozno karto, št. 10877, izdal Veolia transport. m-10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Kranj,
Postaja mejne policije Karavanke, žig, okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen
je z enim koncentričnim krogom, v sredini
pečata je grb Republike Slovenije, v zgornjem delu zunanjega kroga žiga je besedilo
»REPUBLIKA SLOVENIJA«, v spodnjem
delu zunanjega kroga je besedilo državnega organa »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE«, v zgornjem delu prvega notra-

njega kroga je bilo besedilo »POLICIJA«,
v zgornjem delu drugega notranjega kroga
je besedilo »POSTAJA MEJNE POLICIJE
KARAVANKE«, v spodnjem delu prvega
notranjega kroga je besedilo »POLICIJSKA
UPRAVA KRANJ«, pod grbom Republike
Slovenije je zaporedna številka žiga »2«.
Ob-36632/07
Ribič Miha, Ulica 5. Prekomorske 2, Ptuj,
tehnično licenco, tipa B1, št. 0000457, izdana dne 16. 6. 2006, veljavna do 16. 6. 2011.
gns-283753
Ris Tadeja, Marof 24, Brežice, študentsko izkaznico, št. 41980146, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnu-283951
Rokavec Stanislav s.p., Pšajnovica 5,
Laze v Tuhinju, izvod nacionalne licence
za vozilo DAF TZ 47 W7.35, z registrstsko
oznako LJ 59-98U, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnk-283861
Samec Andreja, Sneberska cesta 68,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-283636
Silić Ermin, Kajuhova 11, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-283879
Simonič Tina, Sadež 40, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 18051104, izdala FF
v Ljubljani. gnj-283787
Sivič Katja, Vojkova 7/a, Portorož – Portorose, delovno knjižico. gnl-283735
Skale Boris s.p. – avtoprevozništvo, Slap
3, Loka pri Zidanem Mostu, izvod licence
skupnosti za vozilo MAN z reg. oznako KK
25-68K z dne 27. 1. 2004 do 17. 2. 2008.
gng-283640
Sovec Boštjan, Groharjeva 9, Maribor,
delovno knjižico, št. 6704, izdala UE Maribor. m-24
Starešinič Jože, Preloka 20, Vinica, delovno knjižico, ser. št. A 205894, reg. št.
8214, izdala UE Črnomelj. gnv-283750
Stražar Tanja, Na peči 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19403727, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-283714
Strmečki Matej, Borštnikova 37, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93602342, izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-19
Turk Boštjan Juš, Gornji trg 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-283607
Valoon Zeća, Obrežna ulica 5, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 24069. m-15
Zemljič Simona, Hercegovščak 18,
Gornja Radgona, vozno karto, št. 3910,
izdalo Avtobusno podjetje Murska Sobota.
gnp-283856
Zupan Igor s.p. – avtoprevozništvo, Naselje pod hribom 58, Gozd Martuljek, izvod licence, št. 003617 za vozilo MAN,
reg. št. KR C2 – 595, izdana 14. 11. 2006.
gnl-283760
Železnik Miha, Murnova 13, Ljubečna,
študentsko izkaznico, št. 20060399, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-283615
Žlender
Ferdinand,
Virštanj
41/a, Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 18051432, izdala FF v Ljubljani.
gnz-283771
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VABIMO VAS NA POSVET

IZZIVI EU V ýASU SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA,
ki bo 30. januarja 2008 v Ljubljani v hotelu Lev, z zaþetkom ob 8.30
• Kako se je Slovenija lotila predsedovanja Svetu EU, ki je po vstopu naše države v Evropsko unijo, prevzemu evra in uvedbi
schengenskega obmoþja njen najveþji izziv?
• Kako iz EU narediti najbolj konkurenþno in dinamiþno ter na znanju temeljeþe gospodarstvo? Odgovor na to daje lizbonska
strategija.
• Kaj Sloveniji in sosednjim državam prinaša skupna zunanja in varnostna politika? Je ta zanjo ovira ali prednost?
• Kako bomo usklajevali državni proraþun z evropskim, koliko bomo vanj vplaþevali in koliko iz njega dobili?
Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja in dileme vam bodo na posvetu IZZIVI EU V ýASU SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA
skušali odgovoriti:
– dr. Anton Bebler, Fakulteta za družbene vede
– Gregor Krajc, Služba Vlade RS za evropske zadeve
– mag. Irena Brinar, Fakulteta za družbene vede
– Uroš Vajgl, Služba Vlade RS za evropske zadeve
– dr. Sabina Kajnþ, Fakulteta za družbene vede
– dr. Andrej Anžiþ, Fakulteta za varnostne vede
– dr. Maja Buþar, Fakulteta za družbene vede
Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu kakorkoli sreþujete z Evropsko unijo, bodisi kot þlani delovnih skupin v evropskih
institucijah ali kot pripravljavci razliþnih dokumentov in poroþil. Sodelujoþi na posvetu bodo obravnavali aktualne teme, s katerimi
se bo Slovenija sreþevala ob predsedovanju EU. Pri tem knjiga dr. Antona Beblerja Uvod v evropske integracije odpira pot v
razvejeni svet evropskih institucij in prikazuje tudi njihov zgodovinski razvoj.

PRIJAVNICA NA POSVET
Izzivi EU v þasu slovenskega predsedovanja, 30. januar 2008, Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana, konferenþna dvorana Agaton
NA POSVET PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE:
(ime in priimek)

(e-pošta)

(ime in priimek)

(e-pošta)

PLAýNIK
Ime plaþnika:

Naslov plaþnika:

ID za DDV plaþnika:

Zavezanec za DDV:

DA

Ƒ

(ulica in št., poštna št. in kraj)

NE

Ƒ

(ustrezno oznaþite)

Telefon:

Faks:

Datum in žig:

E-pošta plaþnika:
Podpis odgovorne osebe:

PRIJAVA NA POSVET
Prijavnico nam lahko pošljete:
• po pošti na naslov: Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Slovenska cesta 9, Ljubljana,
• po faksu: 01/425-14-18, • po e-pošti: prodaja@uradni-list.si.
Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo posveta (þe se pravoþasno ne odjavite, kotizacije ne vraþamo).

KOTIZACIJA IN PLAýILO

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 290 EUR. Cena ne vkljuþuje DDV.
Kotizacija vkljuþuje: • knjigo dr. Antona Beblerja Uvod v evropske integracije, • torbico s strokovnim gradivom, ki so ga pripravili
predavatelji, • kosilo in napitke med odmoroma.
Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predraþun. Plaþilo predraþuna pomeni potrditev prijave na posvet.
Za proraþunske uporabnike je plaþilo 30 dni po prejemu raþuna. Prijavo posveta potrdijo s poslano prijavnico.

DODATNE UGODNOSTI
10-odstotni popust za dva ali veþ udeležencev iz iste organizacije.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posveta ob premajhni udeležbi.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike  Slovenije d.o.o. – direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list  Republike Slovenije d.o.o.
• Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

