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Javni razpisi

Št. 410-7/2008

Ob-658/08
Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://wwww.ilirska-bistrica.si objavljen javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe »Velikonočne
prireditve 2008«.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan po tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-1223/08
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2008, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95 z
dne 19. 10. 2007, se z dnem 21. 1. 2008
zapira na področju območnih služb Murska
Sobota, Nova Gorica, Trbovlje in Koper zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev
za leto 2008.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 430-63/2007-10
Ob-842/08
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško za
obdobje od 2008 in 2009, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 98 z dne 26. 10.
2007, pod številko objave Ob-29071/07, se
spremeni 11. točka razpisa, in sicer v naslednjem:
Točka 11: Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave,
do vključno 15. marca 2008, do 12. ure.
Prijavna obrazca morata po elektronski pošti
prispeti na naslov: razpis-slovaška08-10@
arrs.si do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Št. 603-2/2008
Ob-660/08
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 14/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov promocije
vzgoje in izobraževanja
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi
programov promocije vzgoje in izobraževanja, ki s svojo vsebino zagotavljajo:
– boljše razumevanje sistema vzgoje in
izobraževanja,
– poljudno predstavljanje dosežkov slovenskih šolarjev širši javnosti,
– spodbudo za osvajanje novih znanj,
– razvijanje spretnosti za družbo znanja,
– promocijo naravoslovnih in tehničnih
programov izobraževanja,
– privlačnejše učenje,
– odprto učno okolje,
– olajšan dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja in
– promocijo vzgoje in izobraževanja.
Programi so lahko zajeti v naslednjih
sklopih:
– dogodki,
– priprava in izdelava promocijskih materialov,
– odnosi z javnostmi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev,
ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi, če niso
ustanovljeni z namenom pridobivanja dobička. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z
eno vlogo, sicer bo upoštevana prva odprta
vloga na odpiranju.
Prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje iz razpisa in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno
dokumentacijo, bodo razvrščene v kategorije (nacionalna, regionalna, lokalna) glede
na velikost programa oziroma ciljnih javnosti, ki naj bi jih predlagani program dosegel.
Po oceni programov bo za programe na
nacionalni ravni podeljenih največ do 10%

vseh razpoložljivih sredstev, za programe
na regionalni ravni največ 40% in na lokalni
ravni največ 50% sredstev.
Vse popolne vloge bodo ocenjene po
naslednjih merilih:
– upoštevanje ciljev programa iz 2. točke
razpisa 18%,
– zastopanost sklopov iz drugega odstavka 2. točke razpisa 15%,
– izvirnost 30%,
– vabljeni mediji 15%,
– ustreznost predlagane aktivnosti glede
na ciljno javnost 10%,
– ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije 5%,
– reference vlagatelja (upoštevane bodo
le izkušnje s podobnimi programi promocije) 7%.
Komisija bo za vsakega izmed meril, ki
skupaj predstavljajo 100% ocene, določila
točke, pri čemer velja, da je ena točka enaka enemu odstotku. Skupaj je torej možnih
100 točk. Na podlagi števila skupnih točk za
posamezen program bo komisija pripravila
razvrstitveno listo prejemnikov sredstev.
Višino sofinanciranja bo določila komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, in sicer do največ 50%
vrednosti prijavljenega programa promocije.
Posamezni program promocije bo sofinanciran do največ 2.100,00 EUR na program.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
45.000,00 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do
15. oktobra 2008.
6. Rok za predložitev vlog: vloge morajo
prispeti v vložišče razpisovalca ne glede
na način dostave najkasneje do ponedeljka,
25. februarja 2008 do 14. ure.
7. Datum odpiranja vlog: 27. februar
2008, ob 9. uri.
8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: 45 dni po izteku
razpisa.
9. Pritožbeni postopek: vlagatelj ima v
osmih dneh od prejema obvestila o izidu
razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo
o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema
pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je
dokončna.
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10. Razpisna dokumentacija: za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani
ministrstva, ali pa pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/478-43-65, e-pošta polona.soln@gov.si.
11. Način pošiljanja: predloge posameznih programov predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne
odpiraj – razpis št. 603-2/2008« oziroma z
enako oznako osebno dostavijo na Masarykovo cesto 16, Ljubljana v vložišče najkasneje do ponedeljka, 25. februarja 2008
do 14. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6712-1/2008
Ob-699/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa na državni
ravni v Republiki Sloveniji v letu 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki
so kot izvajalci letnega programa športa
navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 6/07).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine ter strokovne in razvojne naloge v
športu:
A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– športni oddelki v gimnazijah,
– športni oddelki v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerziade,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B) Vrhunski šport:
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C) Športna rekreacija:
– načrtovanje in izpeljava propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji (celovita nacionalna propaganda),
– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega
prebivalstva,
– informiranje o športu v medijih, informatika v športu in novi eksperimentalni programi na področju športne rekreacije.
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D) Šport invalidov:
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E) Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje:
– nacionalnih panožnih športnih zvez,
– športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v
športu, na državni ravni na področju športne
rekreacije,
– športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
– zamejskih športnih zvez ter
– zvez in zavodov na državni ravni,
ki opravljajo strokovne in razvojne naloge
v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na državni
ravni v letu 2008, so za razpisane vsebine
ter razvojne in strokovne naloge določeni v
Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 6/07).
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za
šolstvo in šport za leto 2008 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je
6.680.069 EUR, ki se zagotovijo v naslednjih
proračunskih postavkah PP 5619 šport otrok
in mladine ter športna rekreacija, PP 7100
program vrhunskega športa in PP 7159 strokovne in razvojne naloge v športu.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje
7. februarja 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »ne odpiraj – LPŠ 2008
(6712-1/2008)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 11. februarja
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
vse informacije, razpisna dokumentacija in
navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce
preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.mss.gov.si/si/delovna_
podrocja/sport/. Dodatne informacije lahko
predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport
pri Kseniji Predikaka (01/478-43-53). Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko sple-

tne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov
v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko
obrnejo na Saša Grujiča (01/478-42-51).
Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo
ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko predlagatelji proti
plačilu 20 EUR prejmejo tudi na Ministrstvu
za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 01401-29/2006
Ob-841/08
Na osnovi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
na osnovi 13. in 42. člena Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva
pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04,
57/06 in 105/07) ter po pooblastilu Vlade
Republike Slovenije št. 02003-8/2007/5 z
dne 17. 1. 2008 objavlja Ministrstvo za okolje in prostor
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev dimnikarske javne službe
za območja: Ajdovščina, Bistrica ob
Sotli, Braslovče, Cerkno, Cerkvenjak,
Destrnik, Divača, Dobrepolje, Dolenjske
Toplice, Dornava, Gorenja vas
– Poljane, Gorišnica, Horjul, Hrpelje
– Kozina, Juršinci, Kidričevo, Kranjska
Gora, Lenart v Slovenskih Goricah,
Lendava, Logatec, Loška Dolina,
Majšperk, Metlika, Mirna Peč, Mislinja,
Mozirje, Naklo, Nazarje, Osilnica,
Odranci, Oplotnica, Pivka, Podčetrtek,
Polzela, Rogatec, Sveti Jurij, Semič,
Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih
Goricah, Šentjernej, Škofja Loka
Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Trebnje,
Trzin, Tržič, Velika Polana, Videm, Zavrč,
Žalec, Žetale, Žužemberk
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis za izvajanje državne gospodarske javne službe skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
okolja in učinkovite rabe energije, varstva
človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljevanju Uredba, Uradni list RS,
št. 129/04, 57/06 in 105/07), na katerega se
lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe
in samostojni podjetniki.
2. Koncedent – Republika Slovenija, bo
na javnem razpisu izbral izvajalce obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom na naslednjih območjih za obdobje 8 let:
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Dimnikarska območja za
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1

Ajdovščina

2

Bistrica ob Sotli

3
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Najmanjše število
zahtevanih
usposobljenih oseb

4500

2,25

500

0,25

Braslovče

1500

0,75

4

Cerkno

1400

0,7

5

Cerkvenjak

700

0,35

6

Destrnik

900

0,45

7

Divača

1100

0,55

8

Dobrepolje

1100

0,55

9

Dolenjske Toplice

1100

0,55

800

0,4

10

Dornava

11

Gorenja vas – Poljane

1800

0,9

12

Gorišnica

2300

1,15

13

Horjul

600

0,3

14

Hrpelje - Kozina

1300

0,65

15

Juršinci

900

0,45

16

Kidričevo

1400

0,7

17

Kranjska Gora

1500

0,75

18

Lenart v Slovenskih Goricah

3000

1,5

19

Lendava

4100

2,05

20

Logatec

2300

1,15

21

Loška Dolina

900

0,45

22

Majšperk

1400

0,7

23

Metlika

2100

1,05

24

Mirna Peč

800

0,4

25

Mislinja

1100

0,55

26

Mozirje

1500

0,75

27

Naklo

1000

0,5

28

Nazarje

600

0,3

29

Osilnica

140

0,07

30

Odranci

400

0,2

31

Oplotnica

1000

0,5

32

Pivka

1400

0,7

33

Podčetrtek

1200

0,6

34

Polzela

1300

0,65

35

Rogatec

800

0,4

36

Sveti Jurij

1100

0,55

37

Semič

1100

0,55

38

Sveta Ana

600

0,3

39

Sveti Andraž v
Slovenskih Goricah

400

0,2

40

Šentjernej

1900

0,95

41

Škofja Loka

3600

1,8

42

Škofljica

2000

1,00

Stran
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Zap.
Dimnikarska območja za
Ocenjeno število
št. katera je razpisana koncesija enakovrednih kurilnih naprav

Najmanjše število
zahtevanih
usposobljenih oseb

43

Šmarje pri Jelšah

3000

1,5

44

Trebnje

6100

3,05

45

Trzin

1100

0,55

46

Tržič

2200

1,1

47

Velika Polana

500

0,25

48

Videm

2100

1,05

49

Zavrč

700

0,35

50

Žalec

4800

2,4

51

Žetale

500

0,25

52

Žužemberk

1600

0,8

3. Prijave morajo do roka za predložitev
prijav, najkasneje do 5. 3. 2008 do 10. ure
prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
Prijave, ki do roka ne bodo predložene na zgornji naslov, bodo zavržene kot
prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Prijave je mogoče oddati tudi
osebno vsak delovni dan med 8. in 15. uro
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Prijave morajo
ne glede na način dostave (osebno ali po
pošti) prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
4. Če se želi prijavitelj prijaviti na razpis sočasno za več območij iz tega razpisa mora priložiti ločeno popolno prijavo
za vsako območje posebej. Pri ugotavljanju
izpolnjevanja pogojev bo koncedent vsako
prijavljeno zaposleno osebo prijavitelja štel
zgolj enkrat. Prijavitelj bo lahko izbran za
toliko območij za koliko bo izpolnjeval minimalni pogoj o številu zaposlenih oseb za
posamezna območja in minimalni pogoj o
tehnični opremljenosti. Koncedent bo prijave
obravnaval glede na abecedni red območij.
Koncedent ne bo upošteval zaposlenih oseb
prijavitelja, ki so že v celoti zasedene (zaposlene) na drugih območjih.
5. Merili za izbiro koncesionarja v primeru, da se za eno območje prijavi več
prijaviteljev sta:
Prvo merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko
službo na dimnikarskem območju, ki je predmet razpisa;
Drugo merilo: usposobljenost prijavljenih
oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo
na dimnikarskem območju, za katerega se
prijavitelj prijavlja.
Merili in način ocenjevanja so podrobneje definirani v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/
javni_razpisi/), zainteresirani prijavitelji pa
jo lahko brezplačno dvignejo tudi v vložišču
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana.
7. Kontaktna
oseba
Ministrstva
za okolje in prostor je Jože Kaplar,
joze.kaplar@gov.si.
8. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpolnjevati prijavitelj so:

a) Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe:
– šifra 74.700 in 74.300 skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 in
69/07) oziroma
– šifra 81.220 in 71.200 skladno z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št 69/07).
b) Zoper prijavitelja ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega poslovanja.
c) Prijavitelj mora imeti poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve,
vključno s koncesijskimi dajatvami.
d) Prijavitelj mora imeti zaposleno ustrezno število delavcev, in sicer mora imeti
na vsakih začetih 2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki
je predmet koncesije, zaposleno najmanj
eno osebo, ki ima javno listino, veljavno na
območju Republike Slovenije, s katero ji je
priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija
(dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski
delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne
izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih
izkušenj na področju dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih ali na
podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih
znanj in spretnosti za pridobitev poklicne
izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki
ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
e) Med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke, mora prijavitelj določiti
odgovorno osebo za spremljanje izvajanja
gospodarske javne službe, pri čemer odgovorne osebe ni potrebno določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje
točke.
f) Prijavitelj razpolaga z merilno in drugo
opremo potrebno za izvajanje dimnikarske
službe ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem
dimnikarske službe vodi ministrstvo.
g) Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
h) Prijavitelj se lahko za posamezno območje prijavi le enkrat. V primeru več prijav
istega prijavitelja na isto območje, bodo zavrnjene se vse njegove prijave podane za
predmetno območje.
V primeru, da prijavitelj odda partnersko prijavo (potencialni koncedent nastopa

v obliki partnerstva ene ali več pravnih ali
fizičnih oseb), morajo pogoje a), b), c), g)
in h) izpolnjevati vsi sodelujoči v prijavi, pogoje d), e), f) pa morajo izpolnjevati skupno
(kumulativno).
9. Popolna prijava mora vsebovati naslednje dokumente:
a) Izpolnjen obrazec »ovojnica« nalepljen na zunanjo ovojnico prijave (vloge)
– (Obr-01).
Obr-01 mora biti v celoti izpolnjen na za
to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo
ovojnico prijave (neoznačeno ali napačno
označeno območje prijave na tem obrazcu
je razlog za zavrženje prijave).
b) Izpolnjen obrazec »vloga za javni razpis« – (Obr-02).
Obr-02 mora biti v celoti izpolnjen ter
podpisan s strani zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi pooblastilo
za podpis, podpisano s strani zakonitega
zastopnika).
c) Izpolnjen, parafiran in podpisan obrazec »Elaborat« o opravljanju storitev javne
službe z vidika tehnične opremljenosti, organizacije dela in strokovne usposobljenosti
zaposlenih – (Obr-03).
d) Zavarovanje za resnost prijave: podpisana bianco menica s podpisano menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini
500 EUR ter z veljavnostjo najmanj 6 mesecev od roka za oddajo prijav (podpisna
bianco menica ter izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec Obr-04).
e) Lastna izjava (izpolnjen, podpisan in
žigosan Obr-05).
f) Pooblastilo (izpolnjen, podpisan in žigosan Obr-06).
g) Vzorec koncesijske pogodbe (parafiran Obr-07).
Opomba: pred podpisom koncesijske
pogodbe si koncedent pridržuje pravico do
manjših sprememb priloženega vzorca koncesijske pogodbe, ki bistveno ne vplivajo na
pravice in obveznosti koncesionarja.
h) Dokazila – fotokopije Potrdila o prijavi
– odjavi v zdravstveno zavarovanje (obrazec M-1/M-2), iz katerih je razvidno da prijavitelj zaposluje zadostno število delavcev
z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje
dimnikarske službe za prijavljeno dimnikarsko območje (zahtevano število zaposlenih
oseb po posameznih dimnikarskih območjih
je razvidno iz tabele pod točko 3 te razpisne
dokumentacije).
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i) Za vsako prijavljeno zaposleno osebo
fotokopijo delovne knjižice in fotokopijo dokazila o izobrazbi (spričevala o končanem
šolanju ali fotokopijo potrdila o končanem
šolanju ali fotokopijo druge javne listine z
veljavo na območju RS, s katero je priznana
ustrezna izobrazba ali kvalifikacija, za naziv
dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski
delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne
izobrazbe tehnične smeri in 5 let delovnih
izkušenj na področju dimnikarstva, oziroma
fotokopijo dokazila za drugo izobrazbo). Na
to mesto se za posamezen kader predloži
tudi dokazila, ki so predmet ocenjevanja in
so navedena pri merilih (listine, s katerimi
dokazuje izobrazbo, izkušnje in šolanje).
j) Pogodbo s skupnem nastopanju (partnerskem sodelovanju) v prijavi – partnerska
pogodba, v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od sprejemal obveznosti,
navodila ter bo komuniciral v imenu in za
račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto
storitev, ki jih opravlja posamezen partner.
Pogodba mora jasno določati, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak
njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno
in vsak posebej v celoti.
10. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
predvidoma v roku 90 dni od javnega odpiranja prijav.
Koncedent ima pravico od prijavitelja
zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov predloženih v prijavi in v primeru dvoma
preveriti pristnost predloženih dokumentov
ter resničnost v prijavi navedenih podatkov.
Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta.
Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku določenem za prejem prijav) in
napačno označene prijave bodo zavržene s
sklepom koncedenta.
Po roku za predložitev dopolnitev prijave
ni dopustna. Ministrstvo za okolje in prostor
ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna
pojasnila glede dokumentov predloženih v
prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost
predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov.
Formalno nepopolna prijava je prijava, ki
je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno
razvrstitev glede na merila. Ministrstvo za
okolje in prostor bo prijavitelja, ki bo oddal
formalno nepopolno prijavo pozval k dopolnitvi prijave. Če je formalna pomanjkljivost
prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna.
Popolne prijave (prijave, ki vsebujejo vse
zahtevane dokumente pod točko 8 te razpisne dokumentacije) bo komisija vsebinsko
obravnavala. Komisija bo najprej preverila ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji. O opravljenem vsebinskem
pregledu, bo komisija pripravila poročilo. V
poročilu bodo zajete vse prispele prijave za
posamezno dimnikarsko območje.
Če bo za posamezno območje prijavljen
zgolj en prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane
pogoje, bo koncedent izbral takega prijavitelja.
Za območja, za katera bosta prijavljena
najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo postavljene pogoje (pravilna prijava)
in so oddali popolne prijave, bo koncedent
izbral prijavitelja skladno s postavljenima
meriloma.
V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril (ocene prijav
se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo

koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje
število točk pri prvem merilu. Če pa tudi to
ne bo mogoče, pa bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava bo prej prispela na
naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje
datum, ura in minuta prispetja vloge, napisana s strani vložišča na zunanji ovojnici
prijave).
Če izbrani prijavitelj ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 14 dni od prejema
pogodbe, odločba o podelitvi koncesije preneha veljati.
Koncesijska pogodba začne veljati z
dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta. Prepozne prijave bo
Ministrstvo za okolje in prostor s sklepom
zavrglo. Za območja, za katera bosta najmanj dva ali več prijaviteljev, ki izpolnjujejo
postavljene pogoje in so oddali popolne prijave, bo naročnik izbral prijavitelja skladno
s postavljenima meriloma po izvedeni ustni
obravnavi na katero bodo vabljeni vsi prijavitelji, ki so oddali popolne prijave.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev,
bo koncedent vsako prijavljeno zaposleno
osebo prijavitelja štel zgolj enkrat (lahko
delno na več območij, če se bo kandidat
prijavil na več območij, vendar skupaj največ
100% zasedenosti, pri čemer lahko prijavitelj zasedenost osebe razdeli na odstotke,
brez decimalk). Koncedent ne bo upošteval
zaposlenih oseb prijavitelja, ki so že v celoti zasedene na drugih območjih, kjer že
ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta
za predmetno javno gospodarsko službo.
Osebe, ki so delno že zasedene, pa bodo
upoštevane zgolj v prijavljenem odstotku, v
katerem še niso zasedene. V primeru, da bo
prijavitelj posamezen kader prijavil na način,
da bo ta zaseden v skupaj več kot 100% (v
posameznih prijavah ali na območjih, kjer
že ima podeljeno koncesijo s strani koncedenta), bo koncedent tak prijavljen kader
izločil iz vseh prijav na ta razpis in ta kader
ne bo upoštevan (koncedent bo štel, da ni
prijavljen).
11. Koncedent si skladno z 18. členom
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite
rabe energije, varstva človekovega zdravja
in varstva pred požarom (Uradni list RS,
št. 57/06) pridržuje možnost, da lahko podeli koncesijo tudi osebi, ki se je prijavila
na javni razpis, pa ne izpolnjuje pogojev iz
1. ali 2. točke 10. člena Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06
in 105/07, v nadaljevanju Uredba), če se na
javni razpis ni prijavila oseba, ki te pogoje
izpolnjuje. Tako izbrani koncesionar mora
pogoje iz 1. in 2. točke 10. člena Uredbe
izpolniti v 24 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe. Podroben način izpolnitve
pogojev iz 1. in 2. točke 10. člena Uredbe in
posledice v primeru, da koncesionar v zahtevanem roku pogojev ne izpolni, se določijo
s koncesijsko pogodbo. V primeru, da se za
razpisano območje prijavita dva ali več prijaviteljev, ki so oddali popolne prijave, vendar
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ne izpolnjujejo pogojev iz 1. ali 2. točke 10.
člena Uredbe, bo koncedent izbral prijavitelja, skladno s postopkom ocenjevanja prijav
opisanem v tej razpisni dokumentaciji.
Če koncedent za posamezno območje
ne pridobi nobene popolne prijave, se razpis
za to območje ponovi.
12. Javno odpiranje prijav bo potekalo
na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska cesta 47, Ljubljana, ločeno za
vsako koncesijsko območje, po dnevnem in
urnem razporedu, kot je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 331-20/2007/1
Ob-843/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem
in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep
št. 1: komasacije in infrastruktura za leti
2007 in 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št.
1 »komasacije in infrastruktura«, ki je po
36. členu Uredbe del ukrepa »Izboljšanje
in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva« in ki bodo
prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne
infrastrukture.
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Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 5.105.704 EUR. Sredstva
bremenijo proračunski postavki Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
9200 PRP 2007-2013-EU, v višini
3.829.278 EUR,
9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 1.276.426 EUR.
II. Vlagatelji: vlagatelji zahtevkov do podpor v okviru tega javnega razpisa so občine,
v katerih se izvaja večinski del komasacije,
upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so
lastniki komasiranih zemljišč.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru tega javnega
razpisa:
1. komasacije, ki se izvajajo na podlagi
predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljevanju: komasacije) ali
2. izgradnja in ureditev nove infrastrukture, ki je potrebna v povezavi s komasacijami
in je predvidena v idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja ter je neposredno
povezana s kmetijstvom (v nadaljevanju:
nova infrastruktura). V smislu tega javnega
razpisa se kot nova infrastruktura smatra
vsa novo nastala potna infrastruktura:
– ki je namenjena za dostop do kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na komasacijskem območju oziroma neposredno ob
njem, in
– ki je kot taka opredeljena tudi v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega
območja, in
– za katero se predvideva, da bo po
končanem komasacijskem postopku postala last občine, vendar ne bo imela značaja
občinskih kategoriziranih javnih poti (ne gre
za občinske lokalne ceste oziroma občinske
javne poti).
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedene;
2. vlagatelj, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim
razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in
jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev;
3. do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali od datuma odločbe o odobritvi sredstev do oddaje zadnjega (končnega) zahtevka za izplačilo. Do sofinanciranja
so upravičeni tudi ostali splošni stroški, ki so
neposredno povezavi s pripravo in izvedbo
projekta, čeprav so ti stroški nastali že pred
datumom odločbe o odobritvi sredstev, vendar niso nastali pred 1. 1. 2002;
4. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del za izvedbo komasacije oziroma za izgradnjo in ureditev nove infrastrukture in ostalih stroškov po predpisih, ki
določajo pravila javnega naročanja;
5. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev.
Kot zaključek komasacijskih del je mišljena
faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije
upravni enoti (potrdilo upravne enote, da
so dela izvajalca zaključena) in pristojni območni geodetski upravi. Pri izgradnji nove
infrastrukture se kot zaključek naložbe šteje
pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma
pri enostavnih objektih izjava gradbenega
nadzora, da so vsa dela zaključena;
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6. vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga
navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU, do sredstev ni upravičen;
7. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR, mora razliko do celotne
vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti sam;
8. vlagatelj mora vse naložbe, za katere
je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si;
9. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) vsaj še pet let po zaključku
naložbe;
10. naložba mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance k finančnemu pokritju
naložbe, katerega pridobi ARSKTRP.
Vloga mora izpolnjevati vse naslednje
posebne pogoje, in sicer za:
a) komasacije:
1. ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo komasacije;
2. finančno ovrednotenje komasacije;
3. časovna opredelitev operativne izvedbe komasacije, ki mora biti zaključena
najkasneje v obdobju treh let po odobritvi
vloge;
4. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov komasacije;
5. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva komasacije;
6. zagotovitev finančnih sredstev s strani
vlagatelja za posledično nastalo novo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije;
7. vloga mora na podlagi meril doseči
minimalno število točk;
8. do podpor so upravičena tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno
število parcel na ha višje od dveh parcel
na ha;
b) novo infrastrukturo:
1. ustrezna tehnična dokumentacija in
vsa dovoljenja za izgradnjo nove infrastrukture;
2. dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1.
2000 ali kasneje;
3. finančno ovrednotenje projekta;
4. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti zaključena najkasneje v obdobju treh let po odobritvi vloge;
5. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov projekta;
6. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva;
7. komasacijski postopek mora biti najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja;
8. vloga mora zajemati celotno, do sofinanciranja upravičeno novo infrastrukturo,
opredeljeno v potrjeni idejni zasnovi ureditve
komasacijskega območja. Vlagatelj mora
izkazati funkcionalnost do sofinanciranja
upravičene nove infrastrukture;
9. vloga mora na podlagi meril doseči
minimalno število točk;
10. upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila
sredstev, uporabljal naložbo, za katero so

mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu,
opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim
načrtom.
Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
V. Omejitve
Podpore po tem javnem razpisu se ne
dodelijo za:
– komasacije, pri katerih je v komasacijsko območje vključenih več kot 30% nekmetijskih zemljišč (glede na podatke občinskih
prostorskih aktov);
– infrastrukturo, ki je opredeljena v idejni
zasnovi ureditve komasacijskega območja,
vendar pa ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva (npr. kolesarske poti in drugi
rekreativni objekti, tematske poti, parkovne
ureditve, občinske lokalne ceste, občinske
kategorizirane javne poti, regionalne ceste,
državne ceste, regulacijske jarke, regulacije
potokov, rek …).
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Delež javnega financiranja znaša do
100% upravičenih stroškov; od tega 75%
zagotovi EU, 25% pa Republika Slovenija.
Sredstva se izplačajo na podlagi največ
štirih zahtevkov za izplačilo, in sicer:
– do en zahtevek v letu 2008;
– do dva zahtevka v letu 2009 in
– do en zahtevek v letu 2010.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma končno
gradbeno situacijo v primeru gradbenih del,
potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi
dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.
Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je
sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu
s podpisano pogodbo, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR.
Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika koriščenja
nepovratnih sredstev bo določena s pogodbo.
VII. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru
tega javnega razpisa so:
– geodetska dela;
– stroški izvedbe ene ali več od naštetih
gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje,
stroški razgradnje starih poti oziroma poti, ki
po idejni zasnovi ureditve komasacijskega
območja, niso več predvidene ter betonska
dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih so povsod upoštevani stroški dobave
gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu
mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
– splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do
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višine 20% upravičenih stroškov iz prve in
druge alinee te točke. Splošni stroški so
honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega in ostale dokumentacije, ki je potreba za uvedbo komasacije,
priprava ostalih idejnih projektov, stroški
nastali v zvezi z ustanavljanjem komasacijskega odbora, stroški nastali v zvezi s
pripravo projektantskega predračuna izvedbe komasacije oziroma za posledično
nastalo novo infrastrukturo, stroški za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije,
dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi
lokacijske informacije, nakup patentov in
licenc.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter
pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi
meril za izbor. Izberejo se projekti, ki so na
podlagi ocene dosegli vstopno mejo točk do
porabe sredstev.
(a) V okviru 1. točke predmeta podpore
tega javnega razpisa bodo vloge ocenjene
na podlagi naslednjih meril:
1. neugodna posestna struktura;
2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije;
4. odstotek soglasja strinjanja lastnikov
zemljišč z uvedbo komasacije;
5. vključenost komasacijskega območja
v OMD (območja z omejenimi dejavniki);
6. ureditev oziroma pridobitev novih rekreacijskih površin, ohranjanje ali ustvarjanje območij naravnih biotopov;
7. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
8. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
Minimalno število točk za odobritev projekta je 20.

Merilo
1. Neugodna posestna struktura
(povprečno število parcel/ha)

Točke (maks. št. točk: 75)
Točke 0–20
20 – > 8,0 parcel/ha
18 – > 6,0 ≤ 8,0 parcel/ha
16 – > 4,0 ≤ 6,0 parcel/ha
14 – > 3,0 ≤ 4,0 parcel/ha
12 – > 2,5 ≤ 3,0 parcel/ha
0 – < 2,5 parcel/ha

2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

Točke 0–5
5 – izgradnja namakalnih sistemov
3 – druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo agrarne operacije
Točke 0–5
5 – na komasacijskem območju je pravnomočno
zaključenih več kot 0,1 denacionalizacijskih
primerov na 1 ha
3 – na komasacijskem območju je pravnomočno
zaključenih manj oziroma 0,1 denacionalizacijskih
primerov na 1 ha
0 – postopki denacionalizacije niso zaključeni oziroma
denacionalizacija ni bila uvedena
Točke 0–15
15 – ≥ 90% soglasje
10 – soglasje ≥ 85% in < 90%
5 – soglasje ≥ 82% in < 85%
0 – soglasje < 82%
Točke 0–5
5 – celo komasacijsko območje je vključeno v OMD
0 – komasacijsko območje ni vključeno v OMD

3. Urejanja območij, kjer so pravnomočno
zaključeni postopki denacionalizacije

4. Odstotek soglasja strinjanja lastnikov
zemljišč z uvedbo komasacije (v površini)

5. Vključenost komasacijskega območja v
OMD (območja z omejenimi dejavniki)
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Merilo
6. Ureditev oziroma pridobitev novih
rekreacijskih površin, ohranjanje ali
ustvarjanje območij naravnih biotopov
7. Sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij

8. Indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije

Točke (maks. št. točk: 75)
Točke 0–5
5 – DA
0 – NE
Točke 0–15
15 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 10%
10 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 5% in <10%
5 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 2% in <5%
0 – vlagatelj ne sofinancira projekta oziroma sofinancira
< 2%
Opomba: Pri tem ni vštet DDV, saj le-ta ni opravičljiv
strošek.
Točke 0–5
5 – komasacija se nahaja v Pomurski, Notranjskokraški regiji, Podravski ali Spodnjeposavski regiji
3 – komasacija se nahaja v Jugovzhodni Sloveniji,
Zasavski, Koroški, Goriški, Savinjski, Gorenjski
ali Obalno-kraški regiji
1 – komasacija se nahaja v Osrednjeslovenski regiji

(b) V okviru 2. točke predmeta podpore
tega javnega razpisa bodo vloge ocenjene
na podlagi naslednjih meril:
1. komasacijski postopek že pravnomočno zaključen;
2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij;
3. sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja;
4. vključenost komasacijskega območja
v OMD (območja z omejenimi dejavniki);
5. indeks razvojne ogroženosti razvojne
regije.
Minimalno število točk za odobritev projekta je 11 točk.
Merilo
1. Komasacijski postopek že pravnomočno
zaključen

2. Sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij

3. Sofinanciranje projekta s strani lokalne
skupnosti oziroma vlagatelja agrarnih operacij

4. Vključenost komasacijskega območja v
OMD (območja z omejenimi dejavniki)
5. Indeks razvojne ogroženosti razvojne regije

Točke (maks. št. točk: 40)
Točke 0–10
10 – komasacijski postopek že pravnomočno zaključen
5 – odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega
sklada je s strani upravne enote že izdana
0 – odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega
sklada s strani upravne enote še ni izdana
Točke 0–5
5 – izgradnja namakalnih sistemov
3 – druge agrarne operacije
0 – na območju se ne izvajajo agrarne operacije
Točke 0–15
15 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 10%
10 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 5% in <10%
5 – vlagatelj sofinancira projekt v višini ≥ 2% in <5%
0 – vlagatelj ne sofinancira projekta oziroma sofinancira
<2%
Opomba: Pri tem ni vštet DDV, saj le-ta ni opravičljiv
strošek.
Točke 0–5
5 – celo komasacijsko območje je vključeno v OMD
0 – komasacijsko območje ni vključeno v OMD
Točke 0–5
5 – komasacija se nahaja v Pomurski, Notranjskokraški regiji, Podravski ali Spodnjeposavski regiji
3 – komasacija se nahaja v Jugovzhodni Sloveniji,
Zasavski, Koroški, Goriški, Savinjski, Gorenjski
ali Obalno-kraški regiji
1 – komasacija se nahaja v Osrednjeslovenski regiji

IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura za leti 2007 in 2008
vsebuje:
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ge;

– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vlo-

– Postopek za izbor upravičencev;
– Vzorec pogodbe;
– Merila in ocene vlog;
– Upravičeni stroški;
– Vsebina vloge:
– Prijavni obrazec-komasacije/infrastruktura;
– Priloge.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je pripravljena
ločeno glede na predmet podpore (razpisna
dokumentacija – 1 za komasacije in razpisna dokumentacija – 2 za infrastrukturo).
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (velja poštni žig), od 4. februarja
2008, od 8. ure dalje, do objave obvestila
o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na
spletni strani ARSKTRP in MKGP. Kolikor
bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne
4. februarja 2008, se bo kot datum in čas
vložitve štel 4. februar 2008 ob 8. uri.
Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega
števila vloženih strani, v mapah, priložen
mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
komasacije ali infrastruktura 2007–2008«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma
po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda) oddaje, ARSKTRP izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje
ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev
zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom
ARSKTRP overovi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi šte-

vilkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
in izžrebani listek takoj odda komisiji. Najprej se opravi žrebanje za prvo vlogo, potem
pa po vrstnem redu za druge vloge.
Z žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
bo obravnavala in ocenila strokovna služba
ARSKTRP. Po odprtju vloge se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna,
se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev
od prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od
prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja
ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je
bil vlagatelj pozvan trideseti dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi
status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge
se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje
po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na
ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v
navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom
zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda
na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge,
se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog
tako, da se tridesetemu dnevu od prejetja
vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo
na listi popolnih vlog.
O dodelitvi sredstev na podlagi izvedenega javnega razpisa odloča predstojnik
ARSKTRP z odločbo. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni
od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči minister. Zoper
odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z vlagatelji pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
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Brez predhodnega soglasja ARSKTRP
se odstopanje od pogodbenih določil ali
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa s strani upravičenca, lahko šteje
kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa
od pogodbe, mora upravičenec vrniti vsa že
pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev.
Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-17/2007/1
Ob-844/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07, v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep »Zgodnje upokojevanje
kmetov«
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev v obliki rente upravičencu, ki se
odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti
na kmetijskem gospodarstvu zaradi prenosa gospodarstva na prevzemnika. Okvirna
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višina nepovratnih sredstev namenjena za
izvedbo ukrepa »Zgodnje upokojevanje
kmetov« za leto 2007 in 2008, znaša 8,16
mio EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007-2013 – EU, v višini 6,12
mio EUR,
9201 PRP 2007-2013 – slovenska udeležba, v višini 2,04 mio EUR.
Delež prispevka EU sredstev v celotnih
javnih izdatkih znaša 75%.
II. Vlagatelji: do podpore iz tega razpisa so upravičeni vlagatelji (v nadaljevanju:
prenosniki), kmetje, starejši od 57 let, ki
so pokojninsko in invalidsko zavarovani na
podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, še
niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno
prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijsko gospodarstvo prenesti na izbranega
prevzemnika.
III. Predmet podpore: predmet podpore
je izplačilo sredstev v obliki letne rente upravičencem, ki se odločijo, da bodo nepreklicno prenehali z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu zaradi prenosa kmetijskega
gospodarstva na mlajšega prevzemnika.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
A) Skupni splošni pogoji:
1. Prenosnik mora predložiti popolno vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami
in dokazili, ki so v njej navedeni.
2. Prenosnik, ki je pridobil sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti ves čas trajanja prejemanja
rente in še najmanj pet let od dneva zadnjega prejema sredstev.
3. Prenosnik mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
4. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa
že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dne izplačila sredstev.
5. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, oziroma prejema zahtevka za vračilo
sredstev, ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izplačila sredstev.
6. V primeru, da je več solastnikov kmetijskega gospodarstva in vsi izpolnjujejo pogoje, si lahko glede na delež solastništva
delijo rento. V primeru, da je več solastnikov in le eden izpolnjuje pogoje, le-ta pridobi celotno rento, ki pripada kmetijskemu
gospodarstvu, vendar mora biti kmetijsko
gospodarstvo preneseno na istega prevzemnika v celoti.
7. V primeru smrti prenosnika v obdobju
prejemanja rente, se renta lahko prenese
na zakonskega partnerja oziroma osebo,
s katero je prenosnik živel v dlje časa trajajoči zunajzakonski skupnosti v skladu z
zakonom, ki ureja družinska razmerja ali
nepreskrbljene otroke, če dohodki partnerja oziroma otrok ne presegajo minimalne
plače zaposlenega v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.
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8. Prenos kmetijskega gospodarstva
mora biti izveden v roku največ 18 mesecev
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz
naslova tega ukrepa.
9. V času, ko je prenosnik upravičen do
rente, mora biti vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot oseba, ki opravlja
kmetijsko dejavnost in za katero dohodek na
kmetijskem gospodarstvu ne dosega višine,
predpisane za obvezno zavarovanje kmetov
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. V času prekinitve izplačevanja
rente zavarovanec ne sme prekiniti zavarovanja.
10. Vključitev v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje traja vsaj do izpolnitve minimalnih pogojev za uveljavitev pravice do
pokojnine po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju oziroma do končnega prenehanja izplačevanja rente.
11. Šteje se, da člani kmetijskega gospodarstva, ki so kmetijsko dejavnost opravljali
skupaj s prenosnikom pred prenosom kmetijskega gospodarstva in so bili pokojninsko
in invalidsko zavarovani, po prenosu opravljajo kmetijsko dejavnost v okviru kmetijskega gospodarstva prevzemnika.
12. ARSKTRP preveri pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) za
prenosnike. V primeru, da prenosnik ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Agencija preneha izplačevati
rento. Takšna sankcija traja dokler zavarovanje ni urejeno.
13. Ko prenosnik izpolni pogoje za uveljavitev pravice do pokojnine in se upokoji,
ARSKTRP pridobi podatek o višini in datumu prejema pokojnine po uradni dolžnosti
od ZPIZ-a.
14. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih
evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za
ukrepe kmetijske politike.
B) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetijsko gospodarstvo:
1. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora v tekočem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo,
ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na Agencijo Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) izpolnjene osnovne
obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno
vlogo), kakor jih določajo predpisi o izvedbi
ukrepov kmetijske politike. V primeru, da
rok za oddajo obrazcev v tekočem letu še
ni potekel, se upoštevajo oddani obrazci za
preteklo leto.
3. Kmetijsko gospodarstvo, ki je predmet prenosa, ne sme biti manjše od 5 ha
primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se za namen iz
tega ukrepa šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (vinogradi, intenzivni sadovnjaki, hmeljišča,
oljčniki), pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozda.

V primeru rabe kmetijskih površin, ki so
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba v letu
prenosa. V primeru, ko je dejanska raba
gozd, se šteje raba po zemljiškem katastru.
C) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prenosnik na dan oddaje vloge:
1.Prenosnik ne sme biti mlajši od 57 let.
2. Prenosnik še ni upokojen.
3. Prenosnik je na kmetijskem gospodarstvu, ki je predmet prenosa, kmetoval vsaj
zadnjih 10 let.
4. Prenosnik mora nepreklicno prenehati
s pridobitno dejavnostjo, povezano s kmetijstvom in gozdarstvom.
5. Prenosnik mora celotno kmetijsko gospodarstvo predati izbranemu prevzemniku;
za svoje potrebe lahko obdrži stanovanjsko
enoto v primeru, da ima prevzemnik že v lasti primerno stanovanjsko enoto, ter največ
0,5 ha primerljivih kmetijskih površin.
6. Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.
D) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prevzemnik:
1. Prevzemnik na dan prenosa, to je z
dnem overitve podpisa pogodbe o lastninskem prenosu kmetijskega gospodarstva,
ne sme biti mlajši od 18 let in ne starejši
od:
a) 40 let v primeru prvega lastniškega
prevzema ali
b) 50 let v primeru povečanja njegovega
kmetijskega gospodarstva.
2. Najkasneje na dan oddaje vloge mora
opraviti lastninski prevzem celotnega kmetijskega gospodarstva, razen dovoljenih 0,5
ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko
zadrži prenosnik.
3. Najkasneje na dan oddaje vloge mora
postati nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva.
4. Kot prevzemnika lahko nastopata mož
in žena oziroma zunajzakonska partnerja v
skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo
in družinska razmerja. S pooblastilom morata določiti tistega od njiju, ki izpolnjuje vse
pogoje, določene za prevzemnika in nastopa kot podpisnik tripartitne pogodbe.
5. Na prevzetih površinah mora kmetovati vsaj še za obdobje prejemanja rente
prenosnika.
6. Za kmetovanje mora biti primerno
usposobljen, kar pomeni, da mora imeti vsaj
5 let delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti, oziroma najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem
kmetijske in gozdarske dejavnosti v primeru,
da ima dokončano najmanj 3 letno poklicno
šolo s področja kmetijske ali s kmetijstvom
povezane dejavnosti.
7. Na dan oddaje vloge mora predložiti
poslovni načrt za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«, ki je kot priloga razpisne
dokumentacije.
8. Najkasneje eno leto po podpisu tripartitne pogodbe mora uvesti spremljanje
rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu (FADN ali knjigovodstvo ali vsakoleten opis stanja na kmetijskem gospodarstvu). Če se na kmetiji ne izvaja spremljanje
gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po
dejanskih dohodkih ali FADN metodologija,
je potrebno na ARSKTRP pošiljati vsakoleten opis stanja na kmetijskem gospodarstvu
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(poslovni načrt za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov«).
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji:
1. Celotno obdobje prejemanja rente je
do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na
70. rojstni dan prenosnika.
2. Ko prenosnik pridobi pokojnino, se
znesek rente zmanjša za znesek pokojnine.
3. Finančna pomoč se zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje mesečno po
dvanajstinah. Renta je sestavljena iz fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto in iz variabilnega
dela, ki je odvisen od velikosti prenesenega
kmetijskega gospodarstva. Variabilni del se
izračuna na podlagi prenesenih primerljivih
kmetijskih površin v letu vstopa v ukrep. Za
vsak ha prenesenih primerljivih kmetijskih
površin se izplača znesek v višini 300 EUR/
ha na leto, vendar največ za vključno 20 ha
primerljivih kmetijskih površin. Če je preneseno kmetijsko gospodarstvo večje, se morajo prenesti vse površine, vendar se renta
ne poveča.
4. Pravica do rente se prizna prenosniku,
ki mu je bila izdana pozitivna odločba, od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
popolne vloge in se začne izplačevati po
podpisu tripartitne pogodbe s strani vseh
treh strank.
5. Celoten znesek prejete rente v vsem
obdobju ne sme presegati 110.000 EUR na
prenosnika.
VI. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni
ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji,
ki skrbijo za obveščanje in informiranje o
ukrepu:

INFO točka: ARSKTRP
Od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30
Odgovorna in kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

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

aktrp@gov.si

10 INFO točk KGZS (pokrivanje 3 ukrepov: 3.2., 3.3., 3.5.)
od ponedeljka do petka: 9.–11. ure
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba
Odgovorna in kontaktna oseba

KGZS, Ljubljana, Celovška cesta 135
KGZS, Zavod Ljubljana, Celovška cesta 135
KGZS, Zavod Ljubljana, Celovška cesta 135
KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj
KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška cesta. 28,
2250 Ptuj
Slavko Petovar
KGZS, Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača
40, 9000 Murska Sobota
Simona Hauptman KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor
Zdenka Kramar
KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska 14,
8000 Novo mesto
Tomaž Močnik
Nada Grešak
Tatjana Grilc
Felicita Domiter

T: 01/513-66-00
T: 01/513-07-00
T: 03/563-43-80
T: 04/280-46-33
T: 02/749-36-39
T: 02/539-14-42
T: 02/228-49-12
T: 07/373-05-74
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Odgovorna in kontaktna oseba

Mojca Krivec

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Jeriček

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

VII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), vse
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo
biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani,
v ustreznih mapah ter mora biti priložen
natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici
vloge mora biti razviden datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge na pošti, označen s
strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja:
Ne odpiraj – Vloga za javni razpis »Zgodnje
upokojevanje kmetov«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po
vrstnem redu popolnosti vlog do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O
dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik
ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom agencije overovi v prisotnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listke se v prisotnosti
komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati.
Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in
komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge. Izžrebani listek oseba takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red.
O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000
Celje
KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1,3000
Celje
KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000
Nova Gorica
KGZS, Zavod Nova Gorica, Cankarjeva 6, 6230
Postojna

vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema
vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove
na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj
pozvan trideseti dan po prejemu vloge na
ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge
in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za
datum prispetja vloge se šteje datum in čas
(ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se
tekom preverjanja pregleda na popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da
nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge
prišteje dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se odobrijo do porabe
predvidenih sredstev.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar
pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
podelitev rente se zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev
in v primeru ukrepa »Zgodnje upokojevanje
kmetov« tudi datum začetka in konca prejemanja sredstev.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP.
Na podlagi odločbe o odobrenih sredstvih, ARSKTRP sklene z upravičencem tripartitno pogodbo, s katerimi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev.
Kršitve in sankcije
Kršitve in sankcije za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov so:
1. za prenosnika:
a) če prenosnik ne omogoči kontrole na
kraju samem, se mu prekine izplačevanje
rente za tri mesece;
b) če se ugotovi, da je prenosnik namerno vložil napačne podatke oziroma navedbe

T: 03/490-75-86
T: 02/824-69-23
T: 05/335-12-12
T: 05/726-58-17

v vlogi mora vrniti vsa do tedaj prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. Poleg
tega se ga izključi iz prejemanja rente za
zadevno in naslednje leto;
c) če se prenosnik še ukvarja s pridobitno dejavnostjo povezano s kmetijstvom in
gozdarstvom oziroma se veljavne komercialne pogodbe še glasijo na prenosnika, se
mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti prekine
izplačevanje rente za obdobje dveh mesecev in ob drugi nepravilnosti za obdobje
šestih mesecev. V primeru tretje ponovitve te nepravilnosti se prenosnika izključi
iz ukrepa;
č) če prenosnik v času prejemanja rente,
do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine, ne plačuje prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, se mu izplačevanje
rente prekine do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2. za prevzemnika:
a) če prevzemnik ne omogoči kontrole
na kraju samem, plača kazen v višini treh
mesečnih rent;
b) če prevzemnik preneha s kmetovanjem na vseh prevzetih kmetijskih površinah
med trajanjem ukrepa, plača kazen v višini
dveh mesečnih rent za vsako leto prenehanja kmetovanja;
c) če se ugotovi odprodaja zemljišč,
na osnovi katerih je bila pridobljena renta,
brez odobritve ARSKTRP, plača kazen v
višini 50% tržne vrednosti od prodanega
zemljišča.
Vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi ureditve situacije v obdobju izplačevanja rente, se šteje v čas prejemanja rente.
To pomeni, da se za mesece, za katere
renta ni bila izplačana, obdobje prejemanja
rente ne podaljša.
Višja sila
Prejemnik sredstev, ni dolžan vrniti vseh
že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe),
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti organ in predložiti vsa
ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju besedila Uredba 1698/05/ES)
zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES)
št. 2012/2006 z dne 19. decembra 2006 o
spremembah in popravku Uredbe (ES) št.
1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske
politike in o uvedbi nekaterih shem podpor
za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 384 z dne
29. 12. 2006, str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1598/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep Podpora skupinam pro
izvajalcev pri dejavnostih informiranja
in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane za leti 2007 in 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora skupinam proizvajalcev za delno pokritje izvajanja aktivnosti informiranja, oglaševanja in
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so
vključeni v sheme kakovosti skupnosti in/ali
Republike Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Podpora skupinam proizvajalcev
pri dejavnostih informiranja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« za leti 2007 in 2008, z
možnostjo koriščenja do 31. 7. 2009, znaša
1.936.338,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 EU, v višini
1.452.254,00 EUR,
9201 PRP 2007–2013 Slovenska udeležba, v višini 484.084,00 EUR.
II. Vlagatelji
(1) Vlagatelji za dodelitev nepovratnih
sredstev po tem razpisu so skupine pro

izvajalcev (pravna oseba), ki združujejo pro
izvajalce vključene v eno od shem kakovosti
za določen kmetijski proizvod ali živilo ter
uporabljajo pripadajoč simbol kakovosti oziroma zaščitni znak in:
– so zaščitile svoje proizvode na ravni
EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni
na nacionalni ravni in v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo
porekla, zaščiteno geografsko označbo in
zajamčeno tradicionalno posebnost ali,
– predstavljajo proizvajalce ekološko
pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo ekološko pridelano ali,
– predstavljajo proizvajalce integrirano
pridelanih pridelkov oziroma živil z označbo
integrirano pridelano ali,
– so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z označbo višja kakovost ali,
– predstavljajo proizvajalce kakovostnih
vin, pridelanih na določenem pridelovalnem
območju (kakovostno vino ZGP, vrhunsko
vino ZGP in vino PTP).
(2) Skupno vlogo lahko vloži tudi več
skupin proizvajalcev, ki so posamezni upravičenci znotraj tega ukrepa. Vlogo vloži pooblaščena skupina proizvajalcev v imenu
vseh upravičenih skupin proizvajalcev.
(3) Skupina proizvajalcev mora:
– biti pravno ustanovljena pri pristojnem
organu Republike Slovenije, ki združuje pro
izvajalce ene od upravičenih shem kakovosti,
– zagotoviti uporabo simbola kakovosti
oziroma zaščitnega znaka na proizvodih tistih proizvajalcev, ki so se certificirali,
– dokazati, da se proizvodi tržijo oziroma, da člani skupine proizvajalcev tržijo pro
izvode iz sheme kakovosti in
– predložiti program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva
dela, in sicer:
– vizijo razvoja pospeševanja prodaje, oglaševanja in informiranja za petletno
obdobje, razdeljeno po letih in pričakovanih
učinkih,
– natančen načrt aktivnosti oziroma
projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katere se skupina pro
izvajalcev prijavi na razpis.
(4) Poklicne ali panožne skupine oziroma organizacije proizvajalcev, ki zastopajo
enega ali več sektorjev ne štejejo kot skupine proizvajalcev znotraj tega ukrepa.
III. Predmet podpore
Podpora v okviru tega ukrepa se dodeljuje skupinam proizvajalcev za aktivnosti informiranja potrošnikov, oglaševanja in
pospeševanja prodaje, ki bodo potrošnike
spodbujale k nakupu in uporabi kmetijskih in
živilskih proizvodov, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti.
Podpre se samo skupine proizvajalcev,
ki proizvode iz shem kakovosti tržijo in uporabljajo nacionalni oziroma evropski zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti.
Upravičene sheme kakovosti skupnosti
in/ali Republike Slovenije znotraj tega ukrepa so:
a) ekološka pridelava in predelava,
b) zaščiteni kmetijski pridelki oziroma
živila (zaščitena označba porekla oziroma
označba geografskega porekla, zaščitena
geografska označba oziroma geografska
označba, zajamčena tradicionalna posebnost oziroma označba tradicionalnega
ugleda),

Št.

8 / 25. 1. 2008 /

Stran

315

c) kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju (kakovostno
vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP),
d) integrirana pridelava in
e) višja kakovost.
Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami
s strani potrošnikov ter bolj organizirano in
aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja,
odpira nove tržne možnosti za proizvajalce
ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost
agroživilskega sektorja. V tem okviru bodo
podprte aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike,
da gre za proizvod iz upravičene sheme kakovosti, z določenim zaščitnim znakom oziroma simbolom kakovosti, ki ima specifične
lastnosti in je višje kakovosti zaradi specifičnih proizvodnih metod, načina pridelave
in predelave, vpliva geografskega območja
itd. Po odobritvi vloge morajo vse izvedene
aktivnosti glede lastnosti proizvodov temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih,
zgodovinskih, proizvodnih ali drugih enakovrednih izsledkih.
Po odobritvi vloge je obvezujoče, da se
pri izvajanju aktivnosti iz projekta, na materialih namenjenih za informiranje, oglaševanje in pospeševanje prodaje pojavi v
ospredju ime proizvodov iz upravičene sheme kakovosti (ime zaščitenega proizvoda
ali kategorija proizvodov za ekološko in integrirano), naziv sheme kakovosti in zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti proizvoda,
in sicer:
– za proizvode, ki so ekološki pripadajoči
zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU
in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji, kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba
porekla oziroma označba geografskega
porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba in zajamčena
tradicionalna posebnost oziroma označba
tradicionalnega ugleda), pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in/ali
nacionalni zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji, kot zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma živila (zaščitena označba
porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska označba in zajamčena
tradicionalna posebnost oziroma označba
tradicionalnega ugleda) in so v postopku
pridobivanja evropske zaščite, pripadajoči
nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so integrirani in za
proizvode zaščitene kot višja kakovost, pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma
simbol kakovosti;
– za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina
ZGP in vino PTP pravilna navedba imena in
območja.
Podpora bo namenjena aktivnostim informiranja, oglaševanja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane, kot so:
– organizacija, sodelovanja in priprava
javnih nastopov, delavnic in dogodkov;
– oglaševanje in informiranje na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije;
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– priprava, izdaja in distribucija informacijskega in promocijskega materiala za namene pospeševanja prodaje in obveščanja
potrošnikov in javnosti o pomenu kmetijskih
pridelkov in živil iz shem kakovosti;
– organizacija in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil iz shem kakovosti.
Podpore se ne dodelijo za:
– Iste aktivnosti vlagateljev, ki so
se ali se financirajo po Uredbi (ES) št.
2826/2000.
– Promocijo označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, ter pravnih ali fizičnih
oseb, katerih ime se ne nanaša na ime
proizvodov iz upravičenih shem kakovosti
(ime zaščitenega proizvoda ali kategorija
proizvodov za ekološko in integrirano) oziroma na naziv sheme kakovosti.
– Projekte, ki prejemajo za isti namen
podporo preko ukrepov I. stebra kmetijske
politike navedene v Uredbi 1974/06/ES.
– Aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev
in se znotraj tega ukrepa ne priznajo kot
skupine proizvajalcev.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
A) Splošni pogoji za vse skupine pro
izvajalcev:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v
skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep, z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi
kontrole podatkov s strani Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi
pri izdelavi programa pospeševanja prodaje) uporabljati podatke iz uradnih evidenc
in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe
kmetijske politike.
2. Da je skupina proizvajalcev pravno
ustanovljena pri pristojnem organu RS,
ki združuje proizvajalce ene od upravičenih shem kakovosti (poklicne, panožne
in/ali organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev
se ne morejo kvalificirati za skupine pro
izvajalcev).
3. V primeru skupne vloge, mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo vseh
skupin proizvajalcev, da pooblaščajo eno
skupino proizvajalcev kot nosilko projekta.
4. Da skupina proizvajalcev zase ali za
člane skupine proizvajalcev predloži dokazilo o postopku certificiranja oziroma kontroli oziroma oceni za proizvode iz sheme
kakovosti.
5. Da skupina proizvajalcev oziroma
člani skupine proizvajalcev uporablja simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti oziroma za vina
navedba kategorije kakovosti.
6. Prejemnik sredstev mora dokazati, da
se proizvodi tržijo oziroma, da člani skupine proizvajalcev tržijo proizvode iz sheme
kakovosti,
7. Predložen program pospeševanja
prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje
dva dela, in sicer (program mora biti potrjen
s strani vlagateljev):
i. vizijo razvoja (pospeševanja prodaje,
oglaševanja in informiranja) za petletno obdobje razdeljeno po letih in po pričakovanih
učinkih ter
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ii. natančen načrt aktivnosti za predložen projekt glede informiranja, oglaševanja
in pospeševanja prodaje za katere se skupina proizvajalcev javi na razpis. V projektu
bodo podprte samo upravičene aktivnosti,
ki so definirane v stroškovniku.
8. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, programu in priloženih dokazilih morajo
biti skladni.
9. Z izvedbo aktivnosti se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot začetek aktivnosti se šteje prevzem
katerekoli obveznosti vlagatelja (končnega
prejemnika) na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev itd.) razen stroški priprave
programa pospeševanja od 1. 1. 2007.
10. Projekt mora biti ekonomsko upravičen oziroma mora vplivati na ekonomsko
učinkovitost, kar mora biti razvidno iz programa pospeševanja prodaje in mora vlagatelj dokazovati po končanem projektu ter
zagotoviti spremljanje učinka še 5 let.
11. Predloženo mora biti dokazilo o pozitivnem stanju vlagatelja z namenom zagotovitve lastnega deleža.
12. Prejemnik sredstev mora za projekt za katerega je prejel podporo, voditi
predpisano dokumentacijo, določeno s tem
razpisom in pogodbo, ter jo hraniti pet let
po prejemu potrdila ARSKTRP o zaključku
projekta.
13. Če se prejemnik sredstev ne šteje
za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav in del pridobiti ponudbe najmanj
treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo
biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem.
14. Prejemnik sredstev, ki je za isti projekt, kot ga navaja v vlogi za pridobitev
sredstev že prejel sredstva RS ali sredstva
EU, do sredstev ni upravičen.
15. V primeru, da skupina proizvajalcev
združuje večje število različnih proizvodov,
se mora zagotoviti ločena administrativna
enota za proizvode iz sheme kakovosti, ki
združuje proizvajalce proizvoda(ov) za katere se predloži projekt. Prejemnik sredstev
(skupina proizvajalcev) mora za shemo(e)
kakovosti imeti odprt poseben račun oziroma podračun in voditi ločeno knjigovodstvo
za to administrativno enoto.
16. V primeru skupne vloge se mora za
namen projekta odpreti poseben račun in
voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo stroškov za projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje.
17. Prejemnik sredstev mora biti vključen v shemo kakovosti in uporabljati zaščitni znak za promocijo katere je prejel
sredstva, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
18. Pred zaključkom projekta mora biti
izvedeno vrednotenje rezultatov in doseženih učinkih akcije.
19. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
20. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridoblje-

nih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. Prejemnik sredstev mora izvesti aktivnosti projekta v celoti.
22. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za
Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si.
B) Specifični pogoji za skupine pro
izvajalcev, ki združujejo proizvajalcev za:
1. Ekološko pridelavo in predelavo ter
integrirano pridelavo:
– natančen seznam članov skupine pro
izvajalcev, ki imajo certifikat oziroma potrdilo o opravljeni kontroli za zgornji shemi,
– kopije certifikatov vseh navedenih članov.
2. Posebne kmetijske pridelke oziroma
živila ter višjo kakovost:
– da je skupina proizvajalcev s člani
skupine proizvajalcev pridobila certifikat,
– natančen seznam članov skupine pro
izvajalcev, ki imajo certifikat oziroma potrdilo o opravljeni kontroli za zgornji shemi.
3. Kakovostna vina ZGP, vrhunska vina
ZGP in vino PTP:
– seznam članov skupine proizvajalcev
za določeno kakovostno vino.
V. Upravičeni stroški
Podpora bo namenjena pokrivanju
stroškov, nastalih pri izvajanju aktivnosti
informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v
upravičene sheme kakovosti hrane. Upravičeni stroški so:
– stroški organizacije, sodelovanja in
priprave javnih nastopov, delavnic in dogodkov,
– stroški oglaševanja in informiranja na
prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije,
– stroški priprave, izdaje in distribucije
informacijskega in promocijskega materiala
za namene obveščanja potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil iz shem kakovosti,
– stroški organizacije in izvedbe drugih
ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti.
Upravičeni stroški so stroški nastali
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev do
vključno 31. 12. 2009.
Stroški priprave programa pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe
o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1.
2007.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi sledečih
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje
točk. Ta merila so opredeljena skladno z
načeli opredeljenimi v nacionalni uredbi
PRP 2007–2013:
1. Strokovna ocena:
– vrsta sheme kakovosti,
– usposobljenost
skupine
pro
izvajalcev.
2. Ekonomska ocena:
– izvedljivost projekta in pričakovani
učinki,
– ekonomska storilnost,
– tržna proizvodnja.
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Št.

Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

da

Merila

ne

Maks. št. točk: 100

1. Strokovna ocena

40

1.a. Vrsta sheme kakovosti

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev

10

2. Ekonomska ocena

60

2.a. Izvedljivost projekta in pričakovani učinki

30

2.b. Ekonomska storilnost
2.c. Tržna proizvodnja
V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno
število točk. Odobrile se bodo samo tiste
vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 61
točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča:
– do 70% se zagotovi iz javnih sredstev,
od tega 75% zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in 25% zagotovi Republika Slovenija,
– vsaj 30% sredstev zagotovi vlagatelj.
Za sheme kakovosti skupnosti (ekološka
pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma živila ter kakovostna vina
ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP) in nacionalne sheme kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) znaša najvišji znesek
podpore na razpis za projekt posameznemu
upravičencu do 200.000,00 EUR.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora
upravičenec priložiti originalne račune ter
originalno dokazilo o njihovem plačilu. Upravičenec lahko vloži največ tri zahtevke za
izplačilo sredstev po zaključenem sklopu
aktivnosti.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP
od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru,
da upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne posreduje v navedenem roku, mu
ARSKTRP ne more zagotoviti izplačilo v
tekočem letu, ampak v naslednjem letu.
Javni razpis bo odprt od dneva objave
javnega razpisa do porabe sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za podporo skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane za leti 2007 in 2008 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Vzorec pogodbe;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam opravičljivih stroškov;
– Seznam kmetijskih proizvodov, ki so
upravičeni do podpore znotraj ukrepa;
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– Vsebina vloge:
– Osnovni podatki o vlagatelju;
– Seznam prilog, ki jih mora predložiti
vlagatelj.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak delovni dan, in sicer
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30,
ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma,
kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.
mkgp.gov.si. Razpisna dokumentacija je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva
objave razpisa, na spletnih straneh MKGP
in ARSKTRP.
Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP:
1. Kmetijsko gozdarska zbornica Slo
venije (tel. 01/513-66-00,
http://www.
kgzs.si),
2. Kmetijsko gozdarski zavod Celje (tel.
03/490-75-86, 02/824-69-23),
3. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj (tel.
04/280-46-33),
4. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
(tel. 01/513-07-00, 03/563-43-80),
5. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (tel. 05/335-12-12, 05/726-58-17),
6. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (tel. 07/373-05-74),
7. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
(tel. 02/228-49-12),
8. Kmetijsko gozdarski zavod Murska
Sobota (tel. 02/539-14-42),
9. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (tel.
02/749-36-39).
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), od objave
javnega razpisa od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki
bo objavljen na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem
obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani
ARSKTRP in MKGP.
Vloga mora biti vpeta v mape in oddana v
zaprti pošiljki, opremljeni z imenom skupine
proizvajalcev, imenom in priimkom zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev in njenim naslovom na ovojnici pošiljke in ozna-
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čeni z oznako javnega razpisa: Ne odpiraj
– Vloga na javni razpis: »Podpora skupinam
proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so
vključeni v sheme kakovosti hrane«.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah
ter priložen natančen seznam vstavljene
dokumentacije podpisan s strani vlagatelja.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega
se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v
originalnih ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog po pošti, oziroma
po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta,
sekunda) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu
žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo,
ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami
vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo,
ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi
žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove
evidenčno številko izžrebane vloge. Izžrebani
listek oseba takoj odda komisiji.
Najprej se opravi žrebanje za prvo vlogo,
potem pa po vrstnem redu za druge vloge. Z
žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se
napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
bo obravnavala in ocenila strokovna služba
ARSKTRP.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede
na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja
vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor
ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki
je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan trideseti dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok
za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena
vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na
konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja
vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge
na ARSKTRP, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v
navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom
zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda
na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev
v roku 30 dni od prejema vloge, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se
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tridesetemu dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril,
določena s tem javnim razpisom. Odobri se
le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev.
Vloga, ki je ustrezna za odobritev, vendar
pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo,
na listi popolnih vlog.
O dodelitvi sredstev na podlagi izvedenega javnega razpisa, odloča predstojnik
ARSKTRP z odločbo.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči MKGP. Zoper odločbo MKGP ni pritožbe,
možen pa je upravni spor.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z vlagatelji pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od pogodbenih določil ali programa pospeševanja s strani upravičenca,
lahko šteje kot odstop od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe mora
upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniki sredstev, opis aktivnosti in
znesek odobrenih sredstev bodo objavljeni
na spletni strani MKGP.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko
izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP
2007–2013.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-24/2007/1
Ob-846/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju
besedila Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah in
popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor
v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
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ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 384 z dne 29. 12. 2006, str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z
dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1598/2005 o podpori za razvoj podeželja
iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4. 2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep Podpora za ustanavljanje
in delovanje skupin proizvajalcev za leti
2007 in 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora
za delovanje in ustanavljanje skupin pro
izvajalcev. na področju ekološke pridelave
in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba
porekla oziroma geografsko poreklo, zaščitena geografska označba oziroma geografska
označba, zajamčena tradicionalna posebnost
oziroma tradicionalen ugled).
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni
razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev« za leti 2007 in
2008, z možnostjo koriščenja do 31. 7. 2009,
znaša 847.185,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 - EU, v višini
635.389,00 EUR,
9201 PRP 2007–2013 - Slovenska udeležba, v višini 211.796,00 EUR.
II. Vlagatelji
Vlagatelj za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so skupine proizvajalcev
(pravna oseba), ki jih je pristojni organ RS
uradno priznal od 1. 1. 2003 naprej. Upravičenci do podpor v okviru tega ukrepa so
skupine proizvajalcev, ki:
– združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda za namene skupnega nastopa
tega kmetijskega proizvoda na trgu ali
– združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce iz določenega območja Republike
Slovenije za namene skupnega nastopa ekoloških kmetijskih proizvodov tega območja
na trgu ali
– združujejo proizvajalce določenega
zaščitenega posebnega kmetijskega pro
izvoda za namene skupnega nastopa tega
proizvoda na trgu (zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla,
zaščitena geografska označba oziroma geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost oziroma označba tradicionalnega
ugleda).
III. Predmet podpore
Podpore v okviru tega ukrepa se dodeljuje
skupinam proizvajalcev ekoloških in zaščitenih kmetijskih proizvodov z namenom olajševanja njihovega administrativnega usta-

navljanja in delovanja. Podpora se skupini
proizvajalcev dodeli letno na podlagi letnih
vlog, vendar največ za obdobje petih let.
Podpora se dodeli z namenom, da ustanovljene skupine proizvajalcev aktivno začnejo delovati in vzpostavijo natančna pravila
glede:
– povečanja obsega proizvodnje članov
skupin proizvajalcev,
– cenovne politike skupine proizvajalcev,
– povečanja skupnega trženja kmetijskih
proizvodov,
– izvajanja skupnih projektov informiranja
in promocije,
– nadzora nad uporabo zaščitnega znaka
oziroma simbola kakovosti.
Aktivnosti, ki so upravičene do podpore
so izključno namenjene izključno skupinam
proizvajalcev, ki združujejo pridelovalce in predelovalce ali za ekološke ali za zaščitene posebne kmetijske proizvode. Zaščiteni posebni
kmetijski proizvodi, ki so upravičeni znotraj
tega ukrepa so proizvodi, ki so v postopku
zaščite oziroma so zaščiteni z naslednjimi
označbami: zaščitena označba porekla oziroma označba geografskega porekla, zaščitena geografska označba oziroma geografska
označba, zajamčena tradicionalna posebnost
oziroma označba tradicionalnega ugleda.
Predmet podpore so naslednje upravičene aktivnosti:
– Priprava operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih
let, ki vsebuje:
– idejni načrt usklajevanja pridelave in
predelave s povpraševanjem,
– idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov
svojih članov,
– načrt priprave pravil glede skupnega
trženja, informiranja in promocije.
– Oblikovanje skupnih pravil skupine pro
izvajalcev o proizvodnji. V skupnih pravilih
mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo skladno s pravili skupine
o dobavi in dajanju v promet. Pravila lahko
dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje
trži sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini
ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj
tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni
odpovedni rok. Določena morajo biti skupna
pravila o proizvodnji (zlasti glede kakovosti
proizvodov ali ekološke pridelave), skupna
pravila o dajanju blaga v promet in pravila v
zvezi s podatki o proizvodu, predvsem glede
na spravilo pridelka in razpoložljivost.
– Usposobitev prostora, kar pomenijo aktivnosti vezane na zagotovitev administrativne, tehnološke in informacijske podpore, ki bo
omogočalo delovanje skupine proizvajalcev v
prostorih (tehnološki in informacijski priključki, najemnina).
– Nabava informacijske tehnologije in pisarniške opreme.
– Stalna zaposlitev oseb za namene delovanja skupine proizvajalcev vsaj za dobo
izvajanja projekta.
– Nabava opreme nujno potrebne za skupno trženje skupine proizvajalcev.
Podpore se ne dodelijo za:
– Projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma
panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev in se
znotraj tega razpisa ne kvalificirajo kot skupine proizvajalcev.
– Projekte, ki prejmejo za isti namen
podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske politike, ki so navedene v Uredbi
1974/06/ES.
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– Skupine proizvajalcev, ki ne zastopajo
ekoloških proizvajalcev in proizvajalcev zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živilih.
IV. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu
z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
3. Skupina proizvajalcev mora biti registrirana in pravno ustanovljena kot skupina
proizvajalcev predvsem za namene trženje,
in sicer:
i. Za ekološko pridelavo in predelavo pri
pristojnem organu RS.
ii. Za zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila pri pristojnem organu RS
in priznana po Pravilniku o priznanju skupin
proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05).
4. Skupina proizvajalcev mora združevati
vsaj tri člane.
5. Skupina proizvajalcev mora združevati
proizvajalce ekoloških ali zaščitenih posebnih
kmetijskih oziroma živilskih proizvodov.
6. Predložiti je treba operativni program
dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki
vsebuje:
i. idejni načrt usklajevanja pridelave s
povpraševanjem,
ii. idejni načrt pospeševanja koncentracije
ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih
članov,
iii. načrt priprave pravil glede skupnega
trženja, informiranja in promocije.
7. Z izvedbo aktivnosti se ne sme pričeti
pred objavo javnega razpisa. Kot začetek
aktivnosti se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja (končnega prejemnika) na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev
itd.) razen operativnega program in registracije skupine proizvajalcev.
8. Po končanem projektu se zagotovi
spremljanje učinka še 5 let.
9. Prejemnik sredstev mora za projekt za
katerega je prejel podporo, voditi predpisano
dokumentacijo, določeno s tem razpisom in
pogodbo, ter jo hraniti pet let po prejemu
potrdila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) o
zaključku projekta.
10. Prejemnik sredstev, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel sredstva RS ali sredstva EU,
do sredstev ni upravičen.
11. Prejemnik sredstev mora za shemo
kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo in vodenjem stroškov za tisto
shemo.
12. Prejemnik sredstev mora biti vključen
v shemo kakovosti za katero je prejel sredstva, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
13. Če se prejemnik sredstev ne šteje za
naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti
najmanj ponudbe treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o
izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem.
14. Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da bo skupina proizvajalcev zagotavljala
skupno trženje vsaj 25% deleža celotne pro
izvodnje vseh članov, ki se bo izvajalo preko
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skupine proizvajalcev po zadnjem izplačilu
sredstev (5 leto).
15. Prejemnik sredstev mora zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti pri vseh članih skupine pro
izvajalcev, ki pridobijo certifikat še najmanj 5
let po zadnjem izplačilu sredstev.
16. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, operativnem programu in v priloženih dokazilih morajo biti skladni.
17. Pred zaključkom projekta mora biti izvedeno vrednotenje rezultatov in doseženih
učinkih.
18. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
19. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
20. Prejemnik sredstev mora izvesti aktivnosti projekta v celoti.
21. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
V. Upravičeni stroški
Podpora bo namenjena pokrivanju stroškov pri izvajanju upravičenih aktivnosti ustanavljanja in delovanja skupin proizvajalcev,
kateri so:
– stroški priprave operativnega programa,
ki so lahko nastali pred izdajo odločbe od
1. 1. 2007 dalje;
– stroški oblikovanja skupnih pravil o pro
izvodnji;
– stroški administrativnega delovanja skupine proizvajalcev:
– stroški usposobitve prostorov,
– stroški nakupa informacijske tehnologije (programska in strojna oprema) in pisarniške opreme,
– stroški stalne zaposlitve osebe za
namene delovanja skupine proizvajalcev vsaj
za dobo izvajanja projekta;
– stroški nabave (nakup oziroma najem)
primerne opreme, ki je nujno potrebna za
skupno trženje skupine proizvajalcev.
Upravičeni stroški so stroški, nastali po
izdaji odločbe do vključno 31. 12. 2008 razen
stroški nastali za pripravo operativnega programa dejavnosti skupine proizvajalcev, ki so
lahko nastali od 1. 1. 2007 dalje.
Podpora se dodeli v letnih obrokih v obdobju prvih 5 let po datumu priznanja skupine
proizvajalcev. Višina podpore se izračuna na
osnovi letne tržne proizvodnje posamezne
skupine proizvajalcev.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v nacionalni uredbi PRP
2007–2013:
1. Strokovna ocena:
– vrsta sheme kakovosti,
– usposobljenost skupine proizvajalcev.
2. Ekonomska ocena:
– ocena operativnega programa in pričakovani učinki,
– tržna proizvodnja.
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Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila

da

ne

Maks. št. točk: 100

1. Strokovna ocena

50

1.a. Vrsta sheme kakovosti

30

1.b. Usposobljenost skupine proizvajalcev

20

2. Ekonomska ocena

50

2.a. Ocena operativnega programa in
pričakovani učinki

30

2.b. Tržna proizvodnja

20

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziramo utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk. Na podlagi ocenitve vloge z merili
za izbor, bo vloga dosegla določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge,
ki bodo pri ocenjevanju prejele 51 točk ali
več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Finančna pomoč se
upravičencu dodeli letno na podlagi letnih
vlog, vendar največ za obdobje petih let.
Struktura financiranja znaša do 5% letnega obsega lastne tržne proizvodnje na dan
31. 12. za preteklo leto. 75% zagotovi EU
(Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in 25% zagotovi Republika Slovenija.
Pri obsegu lastne tržne proizvodnje do
1.000.000 EUR je maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja:
Prvo leto: 5% od tržne proizvodnje
Drugo leto: 5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 4% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 3% od tržne proizvodnje
Peto leto: 2% od tržne proizvodnje
Pri obsegu lastne tržne proizvodnje nad
1.000.000 EUR je maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja:
Prvo leto: 2,5% od tržne proizvodnje
Drugo leto: 2,5% od tržne proizvodnje
Tretje leto: 2,0% od tržne proizvodnje
Četrto leto: 1,5% od tržne proizvodnje
Peto leto: 1,5% od tržne proizvodnje
Ne glede na obseg lastne tržne pro
izvodnje, v vsakem od prvih petih let podpora ne sme presegati zneskov:
Za prvo leto: 100.000 EUR
Za drugo leto: 100.000 EUR
Za tretje leto: 80.000 EUR
Za četrto leto: 60.000 EUR
Za peto leto: 50.000 EUR
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne
račune ter originalno dokazilo o njihovem
plačilu. Upravičenec lahko vloži največ tri
zahtevke za izplačilo sredstev po zaključenem sklopu aktivnosti.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku,
mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačilo v
tekočem letu, ampak v naslednjem letu.
Javni razpis bo odprt od dneva objave
javnega razpisa do porabe sredstev.

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ustanavljanje in delovanje skupin pro
izvajalcev za leti 2007 in 2008 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Vzorec pogodbe;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam opravičljivih stroškov;
– Seznam kmetijskih proizvodov, ki so
upravičeni do podpore znotraj ukrepa;
– Vsebina vloge:
– Prijavni obrazec;
– Seznam prilog, ki jih mora predložiti
vlagatelj.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak dan, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, ob petkih
pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo
objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na
voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
Seznam info točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP:
1. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (tel. 01/513-66-00, http://www.kgzs.si),
2. Kmetijsko gozdarski zavod Celje (tel.
03/490-75-86, 02/824-69-23),
3. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj (tel.
04/280-46-33),
4. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
(tel. 01/513-07-00, 03/563-43-80),
5. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (tel. 05/335-12-12, 05/726-58-17),
6. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (tel. 07/373-05-74),
7. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
(tel. 02/228-49-12),
8. Kmetijsko gozdarski zavod Murska
Sobota (tel. 02/539-14-42),
9. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (tel.
02/749-36-39).
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), od objave
javnega razpisa od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki

bo objavljen na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem
obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
Vloga mora biti vpeta v mape in oddana
v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom skupine proizvajalcev, imenom in priimkom zakonitega zastopnika skupine proizvajalcev
in njenim naslovom na ovojnici pošiljke in
označeni z oznako javnega razpisa: Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis: »Podpora
za ustanavljanje in delovanje skupin pro
izvajalcev«.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah
ter priložen natančen seznam vstavljene
dokumentacije podpisan s strani vlagatelja.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega
se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v
originalnih ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog po pošti, oziroma
po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se v
primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda) oddaje, ARSKTRP izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje
ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP, izmed javnih uslužbencev
zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjenih listkih, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge.
Izžrebani listek oseba takoj odda komisiji.
Najprej se opravi žrebanje za prvo vlogo,
potem pa po vrstnem redu za druge vloge. Z
žrebom se določi vrstni red. O žrebanju se
napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila
žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
bo obravnavala in ocenila strokovna služba
ARSKTRP.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema
vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove
na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj
pozvan trideseti dan po prejemu vloge na
ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge
in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za
datum prispetja vloge se šteje datum in čas
(ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP, se dopol-
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njena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se
tekom preverjanja pregleda na popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi vrstno številko. V primeru, da
nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema vloge, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se tridesetemu dnevu od prejetja vloge
prišteje dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril, določena s tem javnim razpisom. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je ustrezna za odobritev, vendar
pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
sofinanciranje kritja upravičenih stroškov se
lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da
bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V
nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo
vlogo, na listi popolnih vlog.
O dodelitvi sredstev na podlagi izvedenega javnega razpisa, odloča predstojnik
ARSKTRP z odločbo.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi
odloči MKGP. Zoper odločbo MKGP ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z vlagatelji pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od pogodbenih določil ali
poslovnega načrta oziroma investicijskega
programa s strani upravičenca, lahko šteje
kot odstop od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe mora
upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniki sredstev, opis aktivnosti in
znesek odobrenih sredstev bodo objavljeni
na spletni strani MKGP.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 43/08
Ob-990/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07-UPB1) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.

109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področju kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2008
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 19,
oznaka JPR19-KD-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih
programi niso bili izbrani na javnem pozivu
(JP25-KAM 2007–2009),
– javnih zavodov, ki za leto 2008 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta,
– posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dediščine.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki opravljajo dejavnost na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulturne dediščine.
Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulturne dediščine in ostale fizične
osebe, ki delujejo na razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2008. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za
izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati višine 10% razpoložljivih sredstev
predvidenih v razpisni dokumentaciji.
Prav tako ne sme zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta presegati
70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje
Razpis se nanaša na področje kulturne dediščine in obsega naslednje možne
projekte:
a) promocija – razstavna dejavnost (priprava, realizacija in promocija razstave),
b) podporni projekti na področju varstva
kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo k
varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva
kulturne dediščine).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:
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– so pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v Sloveniji kot osnovne dejavnosti;
Obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran za izvajanje osnovne dejavnosti na razpisnem področju – to je: dejavnost muzejev ali varstvo kulture dediščine ali
arhivske dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– ali posamezniki, ki delujejo na razpisnem področju in imajo stalno bivališče v
RS;
Obvezno dokazilo: seznam referenc posameznika na razpisnem področju v letu
2007;
– da prijavijo projekt, ki je po vsebini,
zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo
v celoti realiziran v letu 2008;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da je projekt po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota ter bo v celoti realiziran v
letu 2008;
– da zagotavljajo dostopnost projekta
in rezultatov javnosti ter dovoljujejo objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo
RS in uporabo za znanstveno raziskovalne
namene;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo v primeru izbora zagotovil dostopnost
projekta in rezultatov javnosti ter dovolil objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo
RS in uporabo za znanstveno raziskovalne
namene;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v preteklih letih. Resničnost izjave
se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo
za pogodbene stranke hrani ministrstvo;
– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane na javnih pozivih za leta 2007–2009,
oziroma na projektnih razpisih ministrstva
za leto 2008;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da projekt ni bil izbran na javnem pozivu ali
projektnem razpisu ministrstva za obdobje
2007–2009;
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;
Obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu s projektom, ki je bil
izbran na razpisu Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti;
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% vseh
predvidenih stroškov in ne sme presegati višine 10% razpoložljivih sredstev predvidenih
na razpisnem področju;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o
ne preseganju finančnega deleža 70% vseh
predvidenih stroškov in ne preseganju višine
10% razpoložljivih sredstev predvidenih na
razpisnem področju;
– v primeru, da bo razstava dostopna
javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme
nujno potreben za realizacijo, lahko izjemoma ministrstvo sofinancira tudi nakup nujne
opreme do višine 50% od celotne višine
zaprošenih sredstev;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo razstava dostopna javnosti vsaj tri
leta in je nakup opreme do višine 50% od
celotne višine zaprošenih sredstev nujno
potreben za realizacijo;
– ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja;
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Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da ne prijavlja investicij in investicijskega
vzdrževanja;
– ne prijavlja več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine;
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da ne prijavlja več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine;
– v celoti in pravilno izpolnjenim prijavnim
obrazcem za projekt morajo biti priložene
vse obvezne priloge navedene v točki 7.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za kulturo, imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki
niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister
s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija
projekta) v letu 2008 razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– stopnja celovitosti in vsebinske zaokroženosti projekta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnost projekta javnosti (število obiskovalcev, udeležencev).
Strokovna komisija bo pravočasne in
popolne vloge ter vloge upravičenih oseb,
ki izpolnjuje z razpisom določene pogoje,
obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda odločbo, s katero odloči katere
kulturne projekte se sprejme v financiranje
ter v kakšnem deležu in katere ne.
6. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za premično kulturno
dediščino bo pregledala izpolnjevanje razpisnih kriterijev.
V sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
bodo glede na kriterije vrednotenja dosegli
najmanj 35 točk.
Način ocenjevanja: razpisni kriteriji so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točke (dobro) ali 10
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: zelo
kakovostno (50 točk), kakovostno (45 in
40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo
(0–30 točk).
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Višina odobrenih sredstev za projekt bo
odvisna od višine prejetih točk in števila
projektov, uvrščenih na seznam odobrenih
projektov.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu z obveznimi dokazili morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska obrazložitev predlaganega
projekta;
– reference predlagateljev projekta na
področju kulturne dediščine (za leto 2007);
– podpisana izjava navedenega avtorja
ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem projektu;
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne
službe na področju varovanja kulturne dediščine o predlaganem projektu;
– podpisana, žigosana in datirana izjava
sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za
realizacijo predlaganega projekta;
– natančna razčlenitev finančne zgradbe
predlaganega projekta (specifikacija materialnih stroškov, avtorskih honorarjev in ostalih stroškov na dodatnem listu, s priloženimi
ponudbami).
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR19 – KD-2008, znaša
150.000 EUR za predvidoma 20–25 izbranih predlagateljev.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008
in 2009.
10. Razpisni rok: razpis JPR19-KD-2008
se prične 25. 1. 2008 in zaključi 25. 2.
2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec),
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu),
– prijavni obrazec 4 (prijavni obrazec za
projekt),
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezna dokazila:
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (v primeru posameznikov samo podpisane),
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za razpisno področje in vrsto

projekta ter mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 25. 2. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni
razpis 2008 z obvezno navedbo razpisnega področja (kulturna dediščina) in oznako
JPR19-KD-2008. Na hrbtni strani kuverte
mora biti navedba predlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 25. 2. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so
naštete v točki 11.
12.4. Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako, na katero
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema pogoje, kriterije in vsa določila
razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur ministrstva je Vida Koporc Sedej, sekretarka.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva (tel. 01/369-59-50 ali e-pošta:
Vida.Koporc@gov.si).
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo z
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu
predvidoma v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma
28. 2. 2008.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4102-2/2008
Ob-1009/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 116/05,
103/06, 126/06 in 66/07) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2008
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini, ki
jih bo v letu 2008 sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na
postavljena merila in glede na razpoložljiva
sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi
bo izbrane programe sofinanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Programi družinske mediacije – izvajanje vseh vrst družinske mediacije ter predstavljanje družinske mediacije in pospeševanje njene uporabe.
A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega
ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko;
B) Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje, vendar manj kot 3 × tedensko.
2. Programi mladinskih in svetovalnih
centrov – program mora vsebovati najmanj
780 ur strokovnega dela, vsebovati morajo
programe za osebnostno rast mladostnikov
z naslednjimi vsebinami: razvijanje pozitivne
samopodobe, prepoznavanje svojih sposobnosti, sprejemanje odgovornosti za doseganje svojih ciljev, pozitivno delovanje – zase
in v širšem smislu, humanizacija odnosov
med spoloma, vzgoja za družino, vzgoja za
nenasilje oziroma programe, ki skozi celovito psihosocialno podporo spodbujajo socialno vključenost otrok in mladostnikov.
A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega
ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko.
3. Priprava na zakon in šole za starše
(tudi za rejnike in posvojitelje) – trajati morajo najmanj 12 ur. Šole za starše morajo vsebovati naslednje vsebine: pogovori v družini,
trening komunikacije, razvoj in spodbujanje
otrokove samozavesti, pomen pozitivnih
družinskih odnosov, kako pomagati otroku
pri učenju, razvajeni otroci, napotki za varno
mladost. Priprava na zakon mora poleg teh
vsebin imeti tudi vsebine pomembne za razvijanje trdnega partnerskega odnosa.
A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega
ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko;
B) Enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje, vendar manj kot 3 × tedensko.
4. Programi družinskih centrov – vsebovati morajo najmanj 340 ur strokovnega
dela; vsebovati morajo programe, ki nudijo
svetovanje, strokovno pomoč pri reševanju
problemov v družinah in koordinirajo vse
akterje, ki se v njihovem okolju ukvarjajo s
to problematiko. Hkrati družinam posredujejo potrebne informacije o nudenju različnih
oblik socialnih servisov in pomoči.
A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega
ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko.
5. Programi za preprečevanje nasilja
– samo delo s povzročitelji nasilja (program
se že izvaja najmanj pet let).
A) Celoletni programi, ki so na voljo uporabnikom neprekinjeno preko koledarskega
ali šolskega leta, najmanj 3 × tedensko.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 545.910,00 evrov.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2008.
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V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro
podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330
in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna
iz vpisa v sodni register ali iz ustanovnega
akta ali pa so registrirane za opravljanje te
dejavnosti pri državnih organih.
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni
dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
7. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis
programa, ki je že sprejet v sofinanciranje
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru katerega koli razpisa za sofinanciranje v letu 2008.
Na razpis se ne morejo prijaviti javni zavodi, katerih ustanovitelj je država.
Na razpis se ne morejo prijaviti izvajalci,
ki v preteklih petih letih niso izkoristili sredstev, ki so jim bila dodeljena v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov v
podporo družini.
VI. Merila za izbor
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna izhodišča oziroma izhodišča,
2. metode dela,
3. jasno zastavljeni cilji programa,
4. uresničevanje ciljev programa,
5. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
6. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
7. spremljanje in ocenjevanje učinkov
programa,
8. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
9. sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
programa,
10. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
11. primerljivost stroškov dela z višino
predpisano v razpisu socialnega varstva,
12. izvajanje programa na regijski ravni.
Programi, ki pri merilih pod točkami 1.,
2., 3. in 4. ne bodo prejeli točk, bodo izločeni
iz nadaljnjega ocenjevanja.
Iz obravnave bo izločen prijavitelj, ki bo
pod istim ali različnim naslovom prijavil vsebinsko enak program ter navajal napačne ali
zavajajoče podatke.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Programi bodo na osnovi pridobljenega števila točk, skladno z merili razpisa,
sofinancirani na sledeči način:
– program, ocenjen z 0 do vključno 34
točkami – ne bo sofinanciran,
– program, ocenjen z 35 do vključno 39
točkami – bo sofinanciran do 50% od zaprošenih sredstev,
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– program, ocenjen 40 do vključno 44
točkami – bo sofinanciran do 60% od zaprošenih sredstev,
– program, ocenjen s 45 do vključno 49
točkami – bo sofinanciran do 70% od zaprošenih sredstev,
– program, ocenjen z 50 do vključno 54
točkami – bo sofinanciran do 80% od zaprošenih sredstev,
– program, ocenjen z 55 do vključno 59
točkami – bo sofinanciran do 90% od zaprošenih sredstev,
– program, ocenjen z 60 do vključno 65
točkami – bo sofinanciran do 100% od zaprošenih sredstev.
2. Zaprošena sredstva lahko znašajo
največ 80% celotne vrednosti programa. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli sofinanciranja
iz drugih virov bodo izločeni.
3. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
20.000 evrov.
4. Sofinancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
5. Sredstva za plače oziroma plačilo dela
se upoštevajo le do višine kot jo upošteva
razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008:

za vodje
za strokovne delavce
za laične delavce s
VI. in VII st. izobrazbe
za laične delavce z vključno
V. st. izobrazbe

na uro
11,96 EUR
8,91 EUR

mesečno
2080,96 EUR
1550,33 EUR

letno
24.971,47 EUR
18.603,91 EUR

7,66 EUR

1332,90 EUR

15.994,84 EUR

5,26 EUR

909,32 EUR

10.911,81 EUR.

6. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
stroški investicij.
7. V primeru, da sredstva izračunana
po merilih presegajo razpoložljiva sredstva,
se sredstva namenjena za sofinanciranje
programov posameznih prijaviteljev znižajo
proporcionalno po posameznem programu.
8. V primeru, da sredstva izračunana po
merilih ne dosegajo 420 evrov, se zaradi racionalnosti sredstva ne dodelijo. Ta sredstva
se razdelijo ostalim prijaviteljem proporcionalno po posameznem programu izbranem
za sofinanciranje.
9. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o sofinanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2008.
10. Zoper sklep o sofinanciranju je možna pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo
v roku 15 dni od prejema pritožbe.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na
razpisnem obrazcu 08 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov v pomoč
družinam v letu 2008«.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov v podporo družini
v letu 2008«, z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila, da izpolnjujejo zahtevane
pogoje,
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.

Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov v podporo družini
v letu 2008«, bodo iz postopka ocenjevanja
izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati
niti po vsebini niti po obliki. Izločene bodo
tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso predmet
razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov
v podporo družini«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
18. februarja 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Kotnikova 5/IV, soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Prijavo za vsak posamezen program je
potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo
predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja
izločene iz nadaljnjega postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva objave do konca prijavnega roka od 8. do 16.
ure na recepciji Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
preko interneta na spletni strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.mddsz.gov.si/.
XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo od dneva objave do konca prijavnega
roka od ponedeljka do četrtka med 9. in 11.
uro na tel. 01/369-75-14 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo
pričela z odpiranjem prijav 20. februarja
2008. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 54/08
Ob-1246/08
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu:
ZMed – UPB1) in v skladu z Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje programskih vsebin medijev
(Uradni list RS, št. 78/06), Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) ter Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2008 (JPR 20–MV–2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
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1. Namen, predmet in cilji razpisa
Namen tega razpisa je sofinanciranje
oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju
programskih vsebin medijev, ki so v skladu
s 4. členom ZMed – UPB1 pomembne za
uresničevanje javnega interesa na področju
medijev.
Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin naslednjih medijev:
– tiskanih medijev;
– radijskih programov;
– televizijskih programov;
– elektronskih publikacij.
S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin medijev:
– pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, nanizanke, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za
objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna ali gledališka dela,
prirejena za elektronske publikacije;
– pri radijskih in televizijskih programih:
kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene ali podobne oddaje ter
književna ali gledališka dela, prirejena za
radio in televizijo.
Cilji razpisa:
– zagotavljanje uresničevanja pravice
do javnega obveščanja in do obveščenosti; zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti
medijev; ohranjanje slovenske nacionalne
in kulturne identitete in jezika; vzpodbujanje
kulturne ustvarjalnosti na področju medijev
ter kulture javnega dialoga, utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti.
2. Upravičeni prijavitelji na razpis so:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji
radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelji projektov), razen izjem, navedenih v nadaljevanju razpisa.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena ZMed – UPB1, kot so celovečerni
TV filmi in drame, kulturno-umetniške in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna,
izobraževalna in druga avdiovizualna dela,
ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali ki so namenjena madžarski in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter
dela slovenskega kulturnega izvora z drugih
področij umetnosti;
– neodvisni producenti avdiovizualnih
del iz 73. člena ZMed – UPB1;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– projekti oziroma programske vsebine
tistih medijev, ki so namenjeni izključno javnemu obveščanju na ravni lokalne samoupravne skupnosti;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena
ZMed – UPB1 niso bilteni, katalogi ali drugi
nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in
ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni
list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave,
plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter
video strani brez žive slike – t.i. neplačana
obvestila);

– izdajatelji tiskanih medijev, katerih število natisov znaša manj kot 12 številk publikacije/edicije na leto (obvezna je vsaj enomesečna periodika izdajanja).
3. Pomen posameznih izrazov in upravičenost stroškov
Za programske vsebine tiskanega medija in elektronske publikacije se štejejo
izključno vsebinski sklopi (tematski članki,
nanizanke, analize, reportaže, mnenjske
strani ipd.) znotraj posameznega tiskanega medija oziroma elektronske publikacije.
Za programske vsebine tiskanega medija in
elektronske publikacije se ne šteje tiskani
medij oziroma elektronska publikacija kot
celota, vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
S tem razpisom se ne sofinancirajo mediji kot taki, ampak zgolj ustvarjanje programskih vsebin znotraj posameznega medija. Vloge prijaviteljev celotnega medija in
ne programskih vsebin znotraj medija bodo
zavržene kot nedovoljene.
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so potrebni izključno za produkcijo vsebin.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta.
4. Področja kandidiranja in višina sredstev za posamezno področje
Predlagatelji s prijavljenimi projekti kandidirajo na enem od naslednjih področij:
4.1. Področje sofinanciranja programskih
vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij
(prijavni obrazec – področje A).
Za to področje je namenjena okvirna vrednost sredstev v višini 1.900.00,00 €, posamezni predlagatelj pa lahko na tem področju
kandidira z največ 3 projekti za posamezni
medij, ki je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
4.2. Področje sofinanciranja programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega
ali televizijskega programa (prijavni obrazec – področje B).
Za to področje je namenjena okvirna
vrednost sredstev v višini 2.350.000,00 €,
posamezni predlagatelj pa lahko na tem področju kandidira z največ 5 projekti za posamezni medij, ki je vpisan v razvid medijev pri
Ministrstvu za kulturo RS.
Projekti se lahko iz sredstev državnega
proračuna, namenjenih za ta razpis, sofinancirajo v višini največ do 50% od celotne
ocenjene vrednosti prijavljenega projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
5.1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
5.1.1 Projekti oziroma programske vsebine morajo biti splošnoinformativne, kulturne,
znanstvenostrokovne, raziskovalne in/ali izobraževalne narave, ki imajo pomen za eno
ali več naslednjih kategorij:
– za uresničevanje pravice državljanov
oziroma državljank Republike Slovenije,
Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin
v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v
Sloveniji, slepih ter gluhonemih do javnega
obveščanja in do obveščenosti;
– za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev;
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– za ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti
na področju medijev;
– za kulturo javnega dialoga;
– za utrjevanje pravne in socialne države;
– za razvoj izobraževanja in znanosti.
5.1.2 V sofinanciranje ne more biti sprejet projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu ali javnem pozivu za
sredstva iz državnega proračuna ali je na
katerem koli drugem javnem razpisu ali javnem pozivu že bil izbran v sofinanciranje
(izjava št. 1).
5.2 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji projektov:
5.2.1 da so na dan prijave na razpis registrirani za opravljanje dejavnosti razširjanja
programskih vsebin medijev (velja za vse
predlagatelje); (dokazilo št. 1)
5.2.2 da so na dan prijave na razpis
vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za
kulturo RS (velja za vse predlagatelje);
5.2.3 da imajo na dan prijave na razpis
pridobljen status izdajatelja programov posebnega pomena (velja samo za izdajatelje
radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega
in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa);
5.2.4 da imajo na dan prijave na razpis
urejena avtorskopravna razmerja z vsemi
kolektivnimi organizacijami v skladu s predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice
(velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij); (dokazilo št. 2)
5.2.5 da na dan zaključka prijavnega
roka na razpis nimajo odprtih obveznosti
oziroma da imajo poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in njegovih
posrednih proračunskih uporabnikov (velja
za vse predlagatelje); (izjava št. 2)
5.2.6 da za isti projekt na razpis poda
vlogo le en prijavitelj.
5.3 Predlagatelji projektov izkazujejo izpolnjevanje pogojev z dokazili in izjavami, ki
so navedeni ter priloženi prijavnemu obrazcu, in sicer z:
– Dokazilo št. 1 o registraciji izdajatelja
medija, ki ne sme biti starejše od 90 dni (na
primer kopija izpiska iz sodnega registra,
odločba o vpisu v register društev, dokazilo
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, ustanovitveni akt). Dokazilo
morajo predložiti vsi izdajatelji medijev.
– Dokazilo št. 2 izdajatelja medija o urejenosti pravnih razmerij z vsemi kolektivnimi organizacijami iz točke 1. do 5. prvega
odstavka 147. člena ali tretjega odstavka
159. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo). Dokazilo predložijo vsi
izdajatelji radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij.
– Priloga št.: 1 Naziv in reference medija.
– Priloga št.: 2 Priporočila za medij, podana s strani civilne družbe, pravnih ter fizični oseb ipd.
– Priloga št.: 3 Ime in reference glavnega
avtorja projekta.
– Priloga št.: 4 Imena in reference morebitnih soavtorjev projekta.
– Priloga št.: 5 Ime in reference morebitnega producenta.
– Priloga št.: 6 Imena in reference morebitnih koproducentov.
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5.4 Predlagatelj, ki v prijavnem obrazcu navede posamezne (so)avtorje in/ali
(ko)producente, mora zanje ustrezno predložiti tudi vse priloge, navedene v točki
5.3 tega razpisa, drugače se vloga šteje kot
nepopolna in se zavrže.
5.5 Pogojev iz točk 5.2.2 in 5.2.3 ni potrebno posebej izkazovati, ker se vodijo na
podlagi javnih evidenc, dostopnih Ministrstvu za kulturo RS.
6. Način ocenjevanja in uporaba meril:
6.1 Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (področje A):
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj sedmih razpisnih meril. Kolikor je
prijavljena programska vsebina namenjena
slepim in gluhonemim v njim prilagojenih
tehnikah, se za to dobi dodatno število točk.
Za vse programske vsebine, ne glede na
vrsto izdajatelja, se upošteva enako maksimalno število točk, ki jih lahko dosežejo.
6.1.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin tiskanih medijev:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 0–10 točk
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk
– povprečno število natisnjenih in prodanih izvodov tiskanih medijev; 0–10 točk
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih,
znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin ter povprečno število objavljenih izvirnih člankov v
posamezni številki; 0–10 točk
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk
– pomen za posamezno regijo oziroma
lokalno skupnost. 0–10 točk
Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah. 10 točk
Skupaj možnih točk je 80.
6.1.2 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov
ter elektronskih publikacij:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 0–10 točk
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika; 0–10 točk
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–10 točk
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 0–10 točk
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo. 0–10 točk
Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah. 10 točk.
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Skupaj možnih točk je 80.
6.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (področje B)
Projekti oziroma programske vsebine, ki
kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo
znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se
merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno
merilo. Dodatno število točk se dobi tudi
za to, če je prijavljena programska vsebina
namenjena slepim in gluhonemim v njim
prilagojenih tehnikah.
6.2.1 Merila za ocenjevanje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa:
– zagotavljanje rednega in objektivnega
ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij
in posameznikov, zlasti politične pozicije in
opozicije; 0–10 točk
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in
aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk
– pomen projekta za razvoj posameznih
regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin;
0–10 točk
– pomen izvedbe v projektu predlaganih
programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–10 točk
– pomen za uresničevanje pravice do
javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali
sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk
– omogočanje uresničevanja pravice do
javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 0–10 točk
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti
spolov ter uveljavljanja strpnosti; 0–10 točk
– nepridobitnost programa. 10 točk
Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah. 10 točk
Skupaj možnih točk je 100.
7. Dodelitev sredstev in omejitve pri dodelitvi sredstev
Na razpisu bodo v sofinanciranje izbrani
tisti projekti, ki bodo na podlagi razpisnih
meril v postopku izbire ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov, ki bodo sprejeti v
sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v
skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZUJIK
– UPB1) sklenilo pogodbo o sofinanciranju
projektov.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008,
ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2008.
V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic
Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred
izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji.

8. Razpisni rok: razpis se prične 25. 1.
2008 in se zaključi 15. 3. 2008.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec, ki vsebuje seznam
obveznih prilog in dokazil ter obvezne izjave.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec, podpisan in žigosan;
– podpisane in žigosane obvezne izjave,
ki so del prijavnega obrazca;
– obvezna dokazila in priloge, navedene
v prijavnem obrazcu.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov do izteka razpisnega roka
dvignejo v glavni pisarni oziroma vložišču
Ministrstva za kulturo RS.
Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo RS http://www.kultura.gov.si, kjer so na
voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo
na ta razpis.
10. Oddaja vlog in dostava predlogov
10.1 Vloga mora biti obvezno oddana
na originalnem, v celoti izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vsa obvezna dokazila, priloge in
izjave, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Vsaj en izvod prijavnega obrazca in
zahtevanih obveznih izjav mora biti vložen
v originalni obliki ter ustrezno podpisan in
žigosan, ostale izvode pa lahko predlagatelji vložijo v obliki fotokopij. Kolikor vsaj
en izvod prijavnega obrazca in zahtevanih
obveznih izjav ne bo vložen v originalni
obliki ter ustrezno podpisan in žigosan, bo
Ministrstvo za kulturo vlogo zavrglo kot nepopolno.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Kasnejših dopolnitev Ministrstvo za kulturo RS v skladu z
ZUJIK – UPB1 ne bo upoštevalo.
Vloga, vključno s prijavnim obrazcem,
mora biti izpolnjena v celoti. Kolikor se posamezne rubrike znotraj vloge ne nanašajo na
posamezni projekt ali predlagatelja, jih je ta
dolžan ustrezno prečrtati ali označiti. Vloga,
ki ni v celoti oziroma ustrezno izpolnjena ali
ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin,
kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno
in se zavrže.
10.2 Vsako posamezno vlogo morajo
predlagatelji predložiti v enem originalnem
izvodu v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z
oznako na prednji strani: ne odpiraj – Prijava za razpis za sofinanciranje programskih
vsebin medijev 2008 (JPR 20–MV–2008)
ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja:
naziv in naslov oziroma sedež.
Vloga mora biti poslana z navadno poštno pošiljko ali predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 15. 3. 2008, oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka, in
sicer v zaprti ovojnici (kuverti).
Vlogo je možno oddati tudi v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo
RS med uradnimi urami (vsak ponedeljek od
9. do 12. ure ter sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure).
Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene
do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma
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priporočeno oddane na pošti na zadnji dan
razpisnega roka, se bodo štele za prepozne
in bodo zavržene.
Vsak projekt oziroma vsaka vloga, ki se
prijavlja na razpis, mora biti oddana ločeno v posebni ovojnici (kuverti). Posamezna
vloga, ki ne bo oddana v eni ločeni ovojnici
(kuverti), se bo štela kot nepopolna in bo
zavržena. Prav tako bodo kot nepopolne
zavržene vse različne vloge, ki bodo oddane
v eni skupni ovojnici (kuverti).
Kot nedovoljene bodo zavržene tudi tiste vloge izdajateljev medija, ki ne bodo
prijavljene v skladu s 3. točko besedila tega
razpisa.
Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja, ki ne bo upošteval omejitve prijave
števila projektov na razpis, ki so navedene
pod točkama 4.1. in 4.2. besedila tega razpisa. Take vloge bodo zavržene kot nedovoljene.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Tjaša Urankar Dornik,
tel. +386/1/369-59-47, elektronska pošta:
tjasa.urankar-dornik@gov.si, Katja Lukšič,
tel. +386/1/369-59-81, elektronska pošta:
katja.luksic@gov.si.
Morebitne dodatne informacije so vsem
zainteresiranim na voljo v času uradnih ur
Ministrstva za kulturo RS, ki so po telefonu
in elektronskih medijih vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000
Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo RS bo predlagatelje projektov o izidih razpisa obvestilo
najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo
Ob-815/08
Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg
10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih
površinah v Mestni občini Ljubljana za
leto 2008
I. Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki
jih ima v programu dela Zavod za turizem
Ljubljana za leto 2008, in sicer:
– Tradicionalne turistične prireditve;
– Programi in prireditve, ki pomenijo inovativnost v turistični ponudbi;
– Programi in prireditve, ki pomenijo
oživitev Ljubljanice od Špice do središča
mesta;

– Programi in prireditve v parku Tivoli s
ciljem oživljanja Tivolija in vzpostavitve tivolske promenade.
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika),
– kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, ki ni starejši od dvanajstih
mesecev, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti
v RS,
– izdelan projekt prireditve z dispozicijo
vsebine, način izvedbe in izvedbeni roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izjava predlagatelja
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev,
– o izvedbi projekta oziroma prireditve
v skladu z veljavnimi predpisi,
– o poravnanih pogodbenih obveznostih,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
Merila in pogoji
Predlagatelji so lahko pravne osebe in
podjetniki posamezniki, ki so registrirani in
imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe
in bodo prireditve izvajali od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS do 30. novembra 2008.
Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo prijavili prireditve, ki:
– so sestavni del programa dela Zavoda
za turizem Ljubljana za leto 2008 (točka A),
– so zanimive za prebivalce ter domače
in tuje obiskovalce Ljubljane,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici,
– so brezplačne za obiskovalce,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2008 znaša
250.000 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 50 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi
na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov: rok za izvedbo turističnih
prireditev in porabo odobrenih sredstev je
30. november 2008.
II. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za
turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v
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Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
oddane na sedežu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, do 26. februarja 2008,
do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo
komisija pričela 26. februarja 2008 in ga v
primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na www.ljubljana-tourism.si in www.
ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-816/08
Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg
10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07)
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in turističnih
prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana za leto 2008
I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na
javnih površinah v Mestni občini Ljubljana
za leto 2008.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv društva;
– potrdilo o registraciji društva;
– kopijo temeljnega akta društva (statut
društva);
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2008, potrjen s strani pristojnega
organa društva;
– poročilo o delu za leto 2007 (obvezno
za društva, ki so dobila subvencijo Zavoda
za turizem Ljubljana v letu 2007);
– izjava o poravnanih pogodbenih obveznosti;
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran);
– kopijo veljavne odločbe statusa društva, ki deluje v javnem interesu (obvezno
za društva, ki uveljavljajo status).
3. Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma in programi društev,
katerih programi temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
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– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja;
– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu;
– izvajanju prireditvene, promocijske in
informativne dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo več turističnih
in drugih društev;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2008 znaša 65.000,00 €.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v MOL, v višini
do največ 50 odstotkov celotne vrednosti
programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi
finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa.
5. Rok za izvedbo izbranih programov:
rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 30. november 2008.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov
trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za programe turističnih društev na območju
MOL«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 26. februarja 2008 do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo
komisija pričela 26. februarja 2008 in ga v
primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in www.
ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Št. 97/2008
Ob-847/08
Socialna zbornica Slovenije na podlagi Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in
izvajanju supervizije strokovnega dela na
področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 117/03) objavlja
razpis
za pridobitev licence supervizorja v
socialnem varstvu v letu 2008
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira strokovnjakov za pridobitev licence za izvajanje
supervizije strokovnega dela na področju
socialnega varstva v letu 2008.
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Namen razpisa je vzpostaviti mrežo supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
ter javna objava liste supervizorjev.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v
eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja, po
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi, ki
obsega vsaj 60 ur;
2. opravljen strokovni izpit v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB (23/07, 41/07
– popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45);
3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizja za supervizijsko prakso;
5. pravočasno posredovana popolna vloga na naslov naročnika.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti
ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo
izpolnjevanje pogojev pod št. 1., 3. in 4.
Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu z 69. členom ZSV bo pridobila
zbornica sama (pogoj pod točko 2.).
Listine morajo biti priložene v izvirniku ali
v overjeni kopiji. Listina se lahko overi samo
pri notarju (notarska overitev) ali pri upravni
enoti (upravna overitev). Potrdilo, »kopija
je enaka izvirniku«, lahko za potrebe tega
razpisa izda le Socialna zbornica Slovenije,
ob predložitvi izvirnika na vpogled.
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom potrjuje resničnost navedb v vlogi.
Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 94/07).
4. Merila za izbiro supervizorjev
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge (gl. tč. 7) ne bodo obravnavane.
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno
vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki
je kandidat ne bo dopolnil v postavljenem
roku, ne bo obravnavana.
Pravilne, popolne oziroma pravočasno
dopolnjene ter pravočasno oddane vloge
imajo možnost izbora na podlagi meril, določenih v naslednjem odstavku.
Merila za izbiro supervizorjev:
1. ustreznost strokovne usposobljenosti
kandidata za izvajanje supervizije (merilo je
izpolnjeno v primeru, da je ustrezna strokovna usposobljenost kandidata za izvajanje
supervizije izkazana s priloženimi listinami
– glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 1);
2. ustreznost strokovnih izkušenj za
delo z ljudmi (merilo je izpolnjeno v primeru, da so predstavljene osebne, vsaj
osemletne strokovne izkušnje dela z ljudmi
na delovnem področju – glej tudi navodilo
za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 2);
3. jasnost ciljev koncepta supervizije
(merilo je izpolnjeno v primeru, da sta jasno
opredeljena v supervizijskem procesu najmanj dva temeljna cilja supervizije in možni
drugi cilji – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca k prilogi 3);

4. ustreznost vsebinskega koncepta
supervizije (merilo je izpolnjeno v primeru,
da je podana celovita osebna predstavitev
koncepta supervizije z vsebino koncepta,
evalvacijo supervizijskega procesa in organizacijo izvedbe supervizije – glej tudi navodilo za izpolnjevanje prijavnega obrazca
k prilogi 3).
Izbrani bodo kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za prijavo in merila razpisa.
5. Podelitev licence supervizorjev: izbranim supervizorjem bo izdana licenca za supervizorja na področju socialnega varstva, ki
se podeljuje do preklica. Socialna zbornica
Slovenije bo objavila listo supervizorjev z
licenco do 30. 6. 2008.
6. Oblika in vsebina vloge
Kandidati morajo vloge obvezno oddati
na prijavnem obrazcu Obr. SZS SU-1.
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz
katerega so razvidni podatki;
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje; področje dela, za katera je kandidat
pripravljen izvajati supervizijo; izkušnje za
izvajanje supervizije; druge podatke za potrebe evidence zbornice; podpis;
– dokazila za izpolnjevanje pogojev za
prijavo;
– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dobijo v času razpisa vsak delovni dan
od 8. do 15. ure, v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8,
1000 Ljubljana, ali na spletni strani: www.
soczbor-sl.si.
Dodatne informacije o razpisu in prijavni
dokumentaciji zainteresirani dobijo pri mag.
Tei Smonker, na tel. 01/581-93-15, ali po e-pošti na naslov: Tea.Smonker@soczbor-sl.si.
7. Oddaja vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno najkasneje do vključno 25. 2. 2008 do 24. ure
(datum veljavnosti poštnega žiga), v zaprti
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v letu
2008« v levem zgornjem kotu na naslovni
strani kuverte ter z naslovom vlagatelja na
zadnji strani kuverte.
V istem roku in v enako označeni zaprti kuverti lahko kandidati vloge oddajo tudi
osebno na zgoraj navedenem naslovu.
Vsak kandidat mora vlogo za razpis posredovati v svoji kuverti. Kandidati, ki bodo
vloge na razpis posredovali v skupni kuverti,
bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. Njihova vloga se bo štela za neustrezno.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane kuverte bodo izločene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju oziroma osebi, ki je vlogo osebno oddala na sedežu zbornice.
8. Odpiranje vlog: prispele vloge bo odpirala tričlanska komisija v prostorih zbornice
v četrtek, 28. 2. 2008, s pričetkom ob 12.30.
Odpiranje ne bo javno!
9. Obvestilo o izidu razpisa
Socialna zbornica Slovenije bo kandidate o izidu razpisa obvestila s pisnim sklepom
o izbiri supervizorjev najkasneje do 30. 6.
2008.
Datum odpošiljanja zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 18. 1. 2008.
Socialna zbornica Slovenije
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Ob-659/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 16/05, 14/06
in 39/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 32/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica na področju:
– neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za delo,
– prostovoljnega mladinskega dela,
– mobilnosti mladih,
– raziskovalnega dela mladih,
– zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualnih mladinskih iniciativ,
– kreativnega preživljanja prostega časa,
– informacijskih dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– turistična potovanja,
– športna tekmovanja,
– programe in projekte s pretežno internetno vsebino.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
mladinski program ali največ tri mladinske
projekte, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– namenjeni so predvsem mladim v starosti od 15 do 29 let,
– izvajajo se na območju ali v javnem
interesu mestne občine,
– so neprofitne oziroma nekomercialne
narave,
– vsebina programa oziroma projekta
mora ustrezati predmetu javnega razpisa.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
mladinskih programov in projektov, katerih
delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih
postavk:
– društva in zveze društev,
– mladinski sveti,
– podmladki političnih strank,
– zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki izvajajo programe, namenjene mladim.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju mladinskih
dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu
z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo
njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/
ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo osnove in merila za
vrednotenje in izbor mladinskih programov
oziroma projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 58.420 €, od tega:
– za zavode, ki upravljajo z občinskim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju dejavnosti neinstitucionalne kulture mladih v
višini 25.040 €,
– za mladinske programe v višini
10.430 €,
– za mladinske projekte v višini
22.950 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis MD 2008 – Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do 26. 2.
2008 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori
uprava s sklepom vlogo zavrže.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Merila za vrednotenje in izbor mladinskih programov in projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53
(Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-5/2008
Ob-661/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), tretjega odstavka 27. člena Zakona o Rdečem
križu (Uradni list RS, št. 7/93), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 20/07), sprejetega programa socialnega
varstva v Občini Litija, v letu 2008, na 13. re-
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dni seji občinskega sveta dne 20. 12. 2007
in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov/projektov s področja
socialnega varstva v Občini Litija
v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa in javnega
poziva
1.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
stroškov izvedbe programov/projektov, ki jih
bodo izvajalci izvajali na območju ali izven
Občine Litija za občane Občine Litije v letu
2008. Pri sofinanciranju se bodo upoštevali
stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za
izvajanje programa/projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški strokovnih delavcev in sodelavcev ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev,
stroški uporabe objekta za izvedbo programa
(npr. obratovalni stroški) in stroški administracije (obveščanje in informiranje) v zvezi
z izvedbo predlaganega programa.
Programi/projekti, za katere bodo izvajalci lahko pridobili sredstva iz tega razpisa pa
pokrivajo naslednja področja:
a) programi/projekti na področju humanitarne dejavnosti:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom,
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami,
– programi za rejnike in rejniške družine;
b) programi/projekti za delo s zasvojenimi:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, svetovanje),
– programi, namenjeni osveščanju in
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja
ter preprečevanju zasvojenosti,
– analize stanja na področju prepovedanih drog,
– programi aktivnega odnosa ljudi do
sebe in svojega zdravja;
c) programi/projekti za mlade:
– ustvarjalne delavnice,
– učne pomoči,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa (kot so oratorij …);
d) preventivni programi/projekti:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti,
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov,
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah,
– programi za razvijanje solidarnostnega čuta, za usposabljanje in razvoj mreže
prostovoljcev,
– preventivni programi za družine,
– osveščanje prebivalstva o zdravem načinu življenja (predavanja in delavnice zdrave prehrane),
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– preventivno merjenje krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi;
e) programe/projekti za starejše nad 65
let in kvalitetnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja:
– zadovoljevanje potreb starih ljudi po
temeljnem medčloveškem odnosu (družabništvo, srečanja, izleti),
– obiski bolnih in osamljenih po do
movih,
– novoletna obdaritev in obdaritve jubilantov,
– ugotavljanje potreb starejših (analize
stanja) in obveščanje pristojnih služb za organiziranje in izvajanje ustrezne pomoči,
– razne delavnice (zdravilna zelišča …).
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali
pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so
jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri
razdelitvi sredstev na tem razpisu.
1.2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje delovanja lokalne humanitarne organizacije – Območnega združenja Rdečega križa
Litija na področjih izven javnega pooblastila
po zakonu, kot so:
– programi zbiranja in delitve materialne
in finančne pomoči,
– programi skrbi za boljšo kakovost starejših oseb,
– programi pomoči socialno ogroženim
otrokom, mladini in invalidnim otrokom,
– preventivni in zdravstveno vzgojni programi,
– delo z mladimi in prostovoljci.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
2.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti s razpisanega področja najmanj že
eno leto pred objavo tega razpisa,
– da imajo sedež ali sedež enote v Občini Litija,
– da bo program/projekt izveden v letu
2008,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
navedenih v prijavi,
– da svojo dejavnost izvajajo na neprofitni ravni,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot
določajo predpisi o društvih (velja za društva
in zveze društev),
– da imajo za svoje programe/projekte,
ki jih prijavljajo in so predmet javnega razpisa, izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
programa/projekta, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena
iz drugih virov (država, občina, sponzorstva,
donatorstva, prostovoljno delo …).
2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
predlagatelji na javnem pozivu: na javnem
pozivu lahko sodeluje pravna oseba Območno združenje RK Litija, ustanovljena na
podlagi zakona, krajevne organizacije RK
Litija (KORK-i), ki niso samostojne pravne
osebe, pa samo na podlagi podanega poo-
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blastila Območnega združenja RK Litija. Za
programe/projekte, s katerimi se prijavljajo na javni poziv, morajo imeti poleg jasno
opredeljenih ciljev programa tudi obvezno
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
programa/projekta, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena
iz drugih virov (država, občina, sponzorstva,
donatorstva, prostovoljno delo …).
3. Okvirna višina sredstev
3.1. Višina razpisanih sredstev znaša
43.000 EUR, v skladu s prijavami in merili
pa se bodo razdelila na naslednja področja
javnega razpisa v višini 21.500 EUR za:
a) programe/projekte na področju humanitarne dejavnosti v višini 7.310 EUR,
b) programe/projekte za delo z zasvojenimi v višini 3.010 EUR,
c) programe/projekte za mlade v višini
2.580 EUR,
d) preventivne programe/projekte v višini
4.300 EUR,
e) programe/projekte za starejše in kvalitetnejše preživljanje tretjega življenjskega
obdobja v višini 4.300 EUR.
3.2. Višina razpisanih sredstev javnega poziva: za programe/projekte Območnega združenja Rdečega križa Litija znaša
21.500 EUR.
V primeru, da za posamezno področje
sofinanciranja programov/projektov, navedenih v 3.1. točki, ne bo prišla nobena
prijava, se sredstva, zagotovljena na tem
področju, prerazporedijo sorazmerno po
ostalih področjih sofinanciranja glede na
razpisano razmerje sredstev po področjih
sofinanciranja.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/
projektov
4.1. Merila in kriteriji za izbor programov/
projektov, ki so predmet javnega razpisa:
Programi/projekti se bodo vrednotili po
naslednjih merilih in kriterijih:
a) obseg dejavnosti izvajalca – do 20
točk,
– število vseh programov, ki jih izvajalec
celoletno redno ali občasno izvaja,
b) vsebina programa/projekta – do 50
točk,
– jasnost postavljenih ciljev, ki izhajajo iz
potreb svojih članov in drugih uporabnikov
– do 10 točk,
– strokovna utemeljenost programa – do
10 točk,
– trajanje programa/projekta – do
10 točk,
– število uporabnikov iz občine – do
10 točk,
– možnost vključevanja prostovoljcev
– do 10 točk,
c) finančna konstrukcija programa – do
30 točk,
– jasno opredeljeni viri financiranja – do
10 točk,
– jasno opredeljeni stroški – do 10 točk,
– delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji prijavljenega programa/projekta – do 10 točk.
Ostala merila in kriteriji so navedeni in
podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji.
Vrednost sofinanciranja posameznega
programa ne sme presegati 50% ocenjene
vrednosti posameznega programa znotraj
programskega področja, vrednost točke pa
je odvisna od števila prijav na posamezno
področje in višino razpisanih sredstev za
ta namen. Programi, ki ne bodo prejeli vsaj

30% možnih točk, se v letu 2008 ne bodo
sofinancirali iz proračunskih sredstev, ki so
predmet tega razpisa.
4.2. Merila in kriteriji za izbor programov/
projektov, ki so predmet javnega poziva:
sredstva, ki so predmet javnega poziva, so
namenjena kritju stroškov dela, materialnih
in obratovalnih stroškov ter stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo programov/projektov, ki jih bo OZ RK Litija izvedlo v letu 2008
na območju Občine Litija in niso programi,
ki jih lokalne organizacije RKS izvajajo kot
javno pooblastilo v skladu z zakonom.
5. 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.
6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do četrtka, 21. 2. 2008, osebno v tajništvo
Občine Litija, soba 44, do 12. ure ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 20. 2.
2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za
sofinanciranje dejavnosti s področja socialnega varstva v letu 2008«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni
naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
b) neustrezno naslovljeni in
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija 22. 2. 2008 in ne bo javno.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo ustrezno dopolnili, bo
predlog izločen kot nepopoln.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov.
Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli
sklep o izboru programov/projektov, ki se
bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija,
in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8
dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil
svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev
sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti
(soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih
straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek
za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel.
01/896-34-38.
Občina Litija
Št. 410-0004/2008-2
Ob-662/08
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a,
Divača, objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
društev na območju Občine Divača (Uradni
list RS, št. 54/04, 109/04 in 116/07)
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača – za
leto 2008
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 33.383,00 EUR.
2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost pihalnih orkestrov,
– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,
– dejavnost likovne, fotografske, video in
filmske skupine,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
Do sredstev so upravičena društva iz
zgornjih alinej, ki izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi.
Do sredstev v enkratnem znesku pa so
upravičeni tudi programi ostalih skupin s področja kulture, ki delujejo na profitni osnovi.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko
vložijo:
– izvajalci programov kulturnih društev,
ki imajo sedež na območju Občine Divača,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni in
profitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
4. Predmet sofinanciranja so programi
kulturnih društev v letu 2008.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa, se lahko dvignejo
na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za kulturo v času uradnih
ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani
http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.
05/731-09-37, Nataša Macarol.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Kultura 2008« osebno ali po pošti do ponedeljka,
25. 2. 2008 do 12. ure, na naslov Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih
dneh po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 410-0003/2008-2
Ob-663/08
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a,
Divača, objavlja na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje programov turistične
dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 116/07)
javni razpis
za vrednotenje programov turistične
dejavnosti v Občini Divača – za leto
2008

1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 12.519,00 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– turistična društva, ki so registrirana za
opravljanje turistične dejavnosti,
– druga društva, ki so poleg turistične
dejavnosti registrirana za opravljanje tudi
drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne
prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
– druga društva, ki niso registrirana kot
turistična društva, vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave, pod pogojem, da se ne prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih
ali kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– imajo sedež društva in dejavnosti v
Občini Divača,
– so organizirani v skladu z Zakonom o
društvih v Republiki Sloveniji.
4. Iz proračuna Občine Divača se po tem
razpisu sofinancirajo: turistične prireditve,
ki so opredeljene kot vse prireditve, ki jih ni
mogoče obravnavati kot izključno kulturne,
športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva iz 2. točke tega razpisa. Turistične prireditve lahko vsebujejo posamezne
sestavine kulturnih, športnih, političnih, družabnih in zabavnih prireditev.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A,
Divača, pri referentu za gospodarstvo v
času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani http://www.divaca.si). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/731-09-37.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis vrednotenje programov turistične dejavnosti v
Občini Divača – leto 2008« osebno ali po
pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa
v Uradnem listu RS, na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka
za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli
najkasneje v roku osmih dni po njegovem
sprejemu.
Občina Divača
Ob-664/08
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) Občina
Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih programov in letovanja
otrok (občanov) v letu 2008
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
neprofitnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za
občane Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2008
zagotovljenih:
– 10.800,00 EUR za humanitarne in invalidske programe,
– 5.000,00 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15.
leta starosti).
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Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene
na značilnostih invalidov po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2007,
– program dela in finančni načrt za leto
2008,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar to
zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je 20 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Javni razpis za humanitarne in
invalidske programe in letovanje otrok« na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku razpisa.
Občina Vipava
Ob-665/08
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/2000 in Ur. l. RS, št.
106/05) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2008 sofinancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
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2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2008 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
55.800,00 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva s
sedežem na območju Občine Vipava, ki so
registrirana za izvajanje kulturnih programov
oziroma dejavnosti.
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2008 in poročilo o delu
za leto 2007.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako »Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2008«, na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Št. 25/2008
Ob-698/08
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) ter Sklepa Sveta MO Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/02)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 1930/17, zelenica v izmeri okoli 1158 m2,
v k.o. Velenje, ki se nahaja območju zazidave UN centralnih predelov mesta Velenje. Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo. Nepremičnina, ki je predmet prodaje leži v SV delu Slovenije, na območju
Občine Velenje in je locirana ob Kidričevi
ulici. V naravi predstavlja travniško zelenico
in je pravilne oblike. Skladno z Odlokom o
ureditvenim načrtom za centralne predele
mesta Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 7/93, 4/94, 11/94, 4/97, 2/99, 4/99, 9/99,
2/01, 21/04, 26/06; v nadaljevanju Odlok)
je na predmetni nepremičnini predvidena
gradnja večstanovanjskega bloka etažnosti klet + pritličje + dve etaži + mansarda (K+P+2+M) v tlorisnih dimenzijah do
12,00 m × 19,00 m + 3,50 × 3,50 m (stopnišče). Ob objektu je predvideno parkirišče
za osebna vozila in dovozna cesta skladno
z odlokom. Po nepremičnini, ki je predmet
prodaje poteka toplovodno omrežje.
Natančna površina nepremičnine bo določena po geodetski izmeri, pred podpisom
kupoprodajne pogodbe.
Izhodiščna cena nepremičnine je
70 EUR /m2 zemljišča brez DDV.
Mapna kopija, besedilo razpisa, obrazci
za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne
pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v
pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević, v Pravni
službi MO Velenje, pisarna št. 16.
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III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno« in je prosta vseh bremen.
Nepremičnina se prodaja zaradi gradnje večstanovanjskega bloka etažnosti klet + pritličje + dve etaži + mansarda (K+P+2+M) v
tlorisnih dimenzijah do 12,00 m × 19,00 m
+ 3,50 × 3,50 m (stopnišče).
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti kupoprodajno
pogodbo in kupnino poravnati v osmih dneh
od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal
kupcu po prejemu celotne kupnine.
4. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene kupoprodajne pogodbe v določenem
roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti stroški komunalnega prispevka, ki ga
kupec plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Poleg tega v izhodiščni ceni niso
vključene davščine, stroški pogodbe,
zemljiškoknjižnega urejanja in stroškov, ki
izhajajo iz pogojev soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec.
6. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na
zemljišču najpozneje v roku enega leta od
sklenitve prodajne pogodbe. Rok začetka
gradnje je bistvena sestavine kupoprodajne
pogodbe.
7. Po vpisu zgrajenega stanovanjskega
objekta v zemljiško knjigo pristojnega sodišča, bo kupec izdal prodajalcu brezpogojno
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis predkupne
pravice v korist prodajalca za nakup dveh
stanovanj v pritličju bodočega stanovanjskega objekta.
8. Kupec resnost začetka gradnje v roku,
določenem v 6. točki III. dela tega razpisa,
zagotovi z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni in to pravico zavaruje
z vpisom v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist prodajalca in njeno zavarovanje
v zemljiški knjigi sta bistveni sestavini kupoprodajne pogodbe.
9. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje,
predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano od AJPES-a.
2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine po izklicni ceni za m2 brez DDV

na podračun EZR Mestne občine Velenje,
št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141998-21121108, kar
znaša 8.106 EUR.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ponudniki, ki dokažejo, da so imeli za leti
2005 in 2006 skupnih letnih prihodkov najmanj 4.200.000,00 EUR/letno in da v zad
njih šestih mesecih niso imeli neporavnanih
dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne
osebe je BON 1/P; dokazila za samostojne
podjetnike so BON 1/SP in potrdila bank, da
ponudnik ni imel blokiranih TRR.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti ne smejo biti starejši od
dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb;
zadošča predložitev fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled).
2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– samostojni podjetnik – posameznik –
predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES.
2.2. Podatki o finančnem stanju ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži obrazec BON 1/P,
– samostojni podjetnik – posameznik
predloži BON 1/SP in potrdila poslovnih
bank, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3).
5. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4).
6. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121108.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 11. 2. 2008 do 10. ure, v glavni
pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10).
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine parc. št. 1930/17, k.o. Velenje«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig
ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 11. 2.
2008 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
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2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja z nepremičnino parc.
št. 1930/17, k.o. Velenje in vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo kupnino.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Zdravki Vasiljević od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro
na tel. 03/896-16-80.
Mestna občina Velenje
Št. 122-00001/2008
Ob-818/08
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), 8. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
(Uradni list RS, št. 12/07) in Sklepa župana št. 122-00001/2008 z dne 14. 1. 2008,
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja socialne in
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Celje v letu 2008
Namen razpisa je izbira projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti,
ki bodo v letu 2008 sofinancirani iz sredstev
proračuna Mestne občine Celje.
1. Mestna občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2008 sofinancirala projekte s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, katerih vsebina so predvsem:
Sklop A:
– projekti, ki ljudem z različnimi oblikami
invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in
nudijo podporo pri povečanju neodvisnega
življenja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim
bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– projekti, ki blažijo posledice revščine
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in drugi projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi
preprečevanja
oziroma
zmanjševanja socialne izključenosti starejših in programi medgeneracijskih skupin za
samopomoč,
– projekti izobraževanja posebnih skupin
občanov,
– projekti socializacije posameznikov,
– projekti za osveščanje in vzpodbujanje
zdravega načina življenja,
– projekti, namenjeni svetovanju, pomoči
in samopomoči ter preprečevanju socialne
izključenosti.

Sklop B:
– projekti, ki ženskam in otrokom, žrtvam
nasilja, nudijo bivanje in podporo pri vključevanju v okolje.
Sklop C:
– projekti za rehabilitacijo uporabnikov
nedovoljenih drog.
2. Skupna višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2008
namenjena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je
84.562,00 EUR, in sicer za projekte:
Sklop A 59.525,00 EUR,
Sklop B 14.605,00 EUR,
Sklop C 10.432,00 EUR.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. decembra 2008.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki so registrirane in izvajajo dejavnost na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s
kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– so v celoti izpolnili svoje pogodbene
obveznosti do Mestne občine Celje (velja za
predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev
v letu 2007),
– na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti delujejo najmanj 2 leti.
Projekti izvajalcev s področja družbenih
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, pa so sofinancirani s strani Mestne
občine Celje na drugi osnovi, ne morejo biti
sofinancirani skladno s tem razpisom.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. Z istim projektom (glede na vsebino)
lahko kandidirajo samo na enem od razpisov Oddelka za družbene dejavnosti.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– vsebinsko vrednotenje projekta;
– jasnost postavljenih ciljev;
– reference;
– delovanje predlagatelja v javnem interesu;
– število opredeljenih udeležencev v projektu;
– časovna razporejenost aktivnosti znotraj projekta;
– finančno vrednotenje projekta;
– vključenost organiziranega zbiranja
pomoči za socialno ogrožene v projekt;
– sodelovanje prostovoljcev pri pro
jektu;
– opredeljenost ciljne skupine;
– namen projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od
ocene projekta glede na postavljene kri-
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terije in bo znašala največ 50% vrednosti
predlaganega projekta.
8. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega
razpisa do izteka roka za oddajo prijav, na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
(soba št. 84), vsak delovni dan med 8. in 14.
uro, v sredo pa tudi med 14. in 16. uro ali na
spletni strani Mestne občine Celje na naslovu: www.celje.si, lahko pa jo prejmejo po
elektronski pošti (zahtevek se mora poslati
na naslov: branka.lazarevic@celje.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo interesenti na tel. 03/426-58-88, pri
Branki Lazarevič.
9. Rok za oddajo predlogov projektov je
29. februar 2008. Predlogi morajo v celoti
izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
10. Predlagatelji oziroma društva morajo
oddati predloge izključno priporočeno po pošti. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici,
na kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v letu 2008«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
predlagatelja.
11. Odpiranje ponudb bo vršila komisija,
imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje ponudb ne bo javno.
11. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in
pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo to
evidentirano.
12. Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila
svoje delo.
Mestna občina Celje
Št. 410-8/2008
Ob-828/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJSP in
14/07 – ZSPDPO), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 114/07) in
Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 119/07) objavlja Občina
Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v Občini
Krško za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo sub
jekti, ki delujejo na območju Občine Krško.
Dogodki se bodo izvajali v letu 2008.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, javni
zavodi, podjetja, fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Krško,
– predmet financiranja je v javno korist.
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IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2008 je 24.600,00 €. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki
1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev.
Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih
točk, ki jih komisija dodeli glede na merila,
ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev
je 850,00 €.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2008
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v
skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka

12 točk

2. dogodek je predstavljen kratko in jedrnato

10 točk

3. realno finančno ovrednotenje vloge

15 točk

4. dostopnost dogodka javnosti,

12 točk

5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in je namenjen širši
javnosti

8 točk

6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki izvajanja dogodka, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež
sredstev iz drugih virov

8 točk

7. že pridobljena finančna sredstva s strani Občine Krško za isti namen

10 točk

8. pomembnost za občinski prostor

15 točk

9. inovativnost

10 točk
VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za
leto 2007,
5. priloga: podpisana donatorska pogodba in izjava.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ
14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna
vloga«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev
strokovna komisija, ki jo s sklepom ime-

nuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo
javno).
3. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
4. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
5. Upravičencu bodo sredstva nakazana
po predložitvi poročila in slikovnega gradiva
o dogodku ter skladno z določili podpisane
donatorske pogodbe.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 7
dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni
od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva prejema sklepa, na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do konca leta
2008, dvignejo v času uradnih ur v kabinetu
župana Občine Krško in na spletni strani
www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 430-4/2008
Ob-829/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04),
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in
programov društev in skupin, ki
delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2008
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev,
društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika
bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnega nastopa,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon o društvih,
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– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi.
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2008
znaša 58.420,00 €, od tega bo 1.250,00 €
namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2008.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave
do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija
je dostopna tudi na internetni strani Občine
Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – kultura 2008. Rok
za oddajo prijave je 20. februarja 2008 do
12. ure.
Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za
oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/565-57-30).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-4/2008
Ob-830/08
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS. Št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), od 214. do 229.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in sklepa župana št.
430-4-/2008 z dne 14. 1. 2008, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
invalidskih, dobrodelnih in
humanitarnih organizacij v letu 2008
(v nadaljevanju: razpis)

Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo invalidske,
dobrodelne in humanitarne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih
in humanitarnih organizacij za leto 2008 je
10.490,00 €.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. V
času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Prijava na predpisanih obrazcih se odda
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis, programi invalidskih, dobrodelnih
in humanitarnih organizacij v letu 2008«.
Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit, tel. 03/565-57-30).
Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 20. februarja
2008, in sicer do 12. ure. Nepravočasne
prijave ne bodo obravnavane.
Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno.
O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po izteku roka za prijavo na ta razpis. O
morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o
dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2008
Ob-831/08
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06
in 14/07), 214. do 331. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
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blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
sklepa župana št. 430-6/2008 z dne 14. 1.
2008, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2008
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2008, ki bodo v obliki
čistilnih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih
neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2008,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2008 je
3.500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zaključno poročilo projekta mora biti oddano
najkasneje do 10. 12. 2008.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav
komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je do srede 20. februarja 2008. Razpisno dokumentacijo lahko
dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si. Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z
vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na
razpis okolje 2008. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
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tni strani Občine Zagorje ob Savi www.
zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za
okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi,
tel. 03/565-57-08.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-8/2008
Ob-832/08
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 214. do 230. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) in sklepa župana št. 430-8/2008 z dne 16. 1. 2008
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev na
področju kmetijstva v letu 2008 v Občini
Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva na
področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
oziroma so registrirani na območju Republike Slovenije in delujejo tudi na območju
Občine Zagorje ob Savi, vanj pa so vključeni tudi člani z območja Občine Zagorje
ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, znaša
6.300,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Rok za predložitev vlog je 10. 3. 2008
(upošteva se datum oddaje na pošti).
6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki
jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 14. 3.
2008 ob 10. uri in ne bo javno. O izidu
razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni z
odločbo najkasneje v 30 dneh po zaprtju
javnega razpisa. O morebitnih pritožbah o
dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi
društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si, v
času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
8. Vsebina vloge: vloga na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga
mora vsebovati tudi vse zahtevane priloge
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oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
9. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga se odda
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis – programi društev na področju
kmetijstva 2008«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo na
Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje
ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/565-57-13).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-1/2008
Ob-833/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Zkme-UPB1)
(Uradni list RS, št. 51/06), 214. do 230.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07), Statuta Občine Zagorje ob
Savi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/05, 31/07), Odloka o
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/07), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 58/07)
in sklepa župana št. 032-2/2008 z dne 8. 1.
2008, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči za
programe razvoja podeželja in
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2008
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob
Savi za leto 2008 v okvirni višini 36.600 EUR
po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

Okvirna
višina
sredstev
(EUR)
21.600
15.000

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev: do sredstev za razpisane
ukrepe iz poglavja II so upravičeni nosilci
kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Zagorje ob
Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha
kmetijskih obdelovalnih površin (naložbe v
rastlinjake, plastenjake in sadovnjake) oziroma 3 ha kmetijskih obdelovalnih površin
pri ostalih naložbah na navedenem območju
ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) vpisano v register KMG pri
pristojnem državnem upravnem organu.
IV. Ukrepi:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Predmet podpore so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja
novo uvedenega standarda, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme v
objektih (za krmljenje, molžo in izločke …),
nakup materiala, nove opreme in stroški
izgradnje ali adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd.

(adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in
gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati). V
primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih
intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov
(ne velja za: prestrukturiranje vinogradov,
zasaditev letnih rastlin), stroški nakupa in
montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo ali samo
nova oprema za rastlinjak oziroma plastenjak, stroški nakupa in montaže novih mrež
proti toči, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni
stroški, kot so upravni in pravni stroški niso
opravičljivi).
Podpore se ne dodelijo za: nakup pro
izvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje,
preproste naložbe za nadomestitev.
K vlogi (obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno dokumentacijo: izpolnjen
in podpisan vzorec pogodbe, B obrazec
– stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2008 (samo pri naložbah v
hleve), D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za
leto 2008, kopija načrtov oziroma dovoljenj
(kolikor so potrebna za naložbo), predračun
naložbe. Naložba še ne sme biti izvedena,
zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve znaša oziroma
bo znašala zmogljivost hleva najmanj 3 GVŽ
– upošteva se tudi kombinirana reja.
2. Urejanje pašnikov
Predmet podpore so: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc
(splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in
podpisan vzorec pogodbe, B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2008, kopijo pašnega načrta
s popisom del, opreme in tehnologijo paše
(izdela strokovna služba), predračun pašne
opreme (izdela trgovec). Naložba še ne sme
biti izvedena, zaključena pa mora biti pred
izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se
morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni
podjetje v težavah.
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Predmet podpore so: stroški strojnih
storitev za odstranjevanja skal, planiranje
zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja,
obnove in izgradnje poljskih in travniških
poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni
in pravni stroški niso opravičljivi).
K vlogi (obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe, D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter
zahtevkov na površino za leto 2008, načrt
ureditve zemljišča ali dostopov, pri čemer
se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in
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namakalna dela (izdela strokovna služba),
ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča,
kolikor je to potrebno, predračun izvajalca
oziroma izvajalcev strojnih storitev urejanja
kmetijskih zemljišč in dostopov. Naložba še
ne sme biti izvedena, zaključena pa mora
biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in
dokazila se morajo glasiti na ime nosilca
KMG, KMG ni podjetje v težavah.
Finančne določbe (od 1. do 3. točke poglavja IV): do 50% upravičenih stroškov na
KMG na OMD območjih in do 40% upravičenih stroškov na KMG za ostala območja
oziroma do 5.000 EUR na KMG na leto.
Sredstva se za ukrep pod točko 1 se zagotovijo iz »SM 08028 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu«, za ukrep pod točko 2 in 3 pa iz »SM
08026 – Male agromelioracije« proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2008.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev: na
podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog – vsota
vseh predračunov za upravičene stroške,
bo izračunan količnik, kot osnova za okvirni izračun nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o izboru obveščeni
z odločbo. V odločbi bo navedena okvirna
višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa
glede na predračun, določen pa bo tudi
rok za oddajo dokazil – računov o opravljenih storitvah. Prispeli računi upravičencev
bodo končna osnova za izračun količnika
med razpoložljivimi sredstvi in vsoto vseh
računov za upravičene stroške, s tem pa
tudi osnova za izračun sofinanciranja prijavljenega ukrepa. Kolikor bo vrednost na
računu višja od vrednosti na predračunu,
se upošteva nižja vrednost. Upravičenci
bodo po oddaji računov o opravljenih storitvah prejeli nove odločbe in hkrati pozvani
k podpisu pogodb.
VI. Način in kraj oddaje vlog: pisne vloge
(obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo
vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in
pripis »Ne odpiraj – javni razpis 2008 – kmetijstvo«. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami
lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi.
Vlagatelji lahko z vlogo kandidirajo za več
ukrepov hkrati.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok
za oddajo vlog prične teči naslednji dan od
dneva objave v Uradnem listu RS in se zaključi 29. 2. 2008.
VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala razpisna
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje
pravočasno prispelih vlog na javni razpis
bo 5. 3. 2008 in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je
8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo
dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Upravičenci bodo o izboru
obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30
dni po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi
prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti. Če prejemnik v roku
8 dni ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev
sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva

morajo biti porabljena v letu 2008. Kolikor
bo na posamezne ukrepe prispelo premalo
vlog, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija, ki obsega besedilo javnega
razpisa in obrazce za posamezne ukrepe,
je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v
sprejemni pisarni in vložišču ter na spletu
(www.zagorje.si). Vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo,
v pisarni št. 208 ali na tel. 03/565-57-13
(Damir Kozolič).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-9/2008
Ob-834/08
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 214. do 230. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) in sklepa
župana št. 430-9/2008 z dne 16. 1. 2008,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v letu 2008 v Občini Zagorje ob
Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani pri pristojni upravni enoti,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo letna finančna
poročila o realizaciji programov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov vseh turističnih
društev za leto 2008 znaša 4.500,00 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si,
v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Prijava na predpisanih obrazcih se odda
v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – programi turističnih društev 2008«.
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Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob
Savi (Damir Kozolič, tel. 03/565-57-13).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 10. 3. 2008. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje vlog bo 14. 3. 2008 ob
8. uri in ne bo javno. O izidu razpisa bodo
vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega
razpisa. O morebitnih pritožbah o dodelitvi
sredstev odloči župan. Z izbranimi turističnimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-10/2008
Ob-835/08
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 214. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07) in sklepa župana, številka
430-10/2008 z dne 14. 1. 2008, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2008 v Občini Zagorje
ob Savi
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
športnih društev in klubov, ki sodelujejo v
ekipnih državnih tekmovanjih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili zakona o društvih,
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program v
preteklem letu sofinanciran iz občinskega proračuna, predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za leto 2008 je 106.750,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
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dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih obrazcih se odda v
zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis, ekipna tekmovanja – 2008«.
Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel.
03/565-57-18).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 6. februarja 2008
do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo
obravnavane. Odpiranje prispelih vlog na
razpis ne bo javno.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
na razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep
odloča župan občine. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-11/2008
Ob-836/08
Na podlagi določil 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 5.
člena Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/2003, Uradni list RS, št.
38/04), ter letnega programa športa v Občini
Zagorje ob Savi za leto 2008, sprejetega na
9. redni seji občinskega sveta dne 27. 12.
2007, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Zagorje ob Savi za leto 2008
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2008
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– Športna rekreacija;
– Kakovostni šport;
– Vrhunski šport;
– Šport invalidov;
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
– Vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– Športna društva in klubi ter zveze športnih društev;
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– Ustanove, ki so ustanovljene za oprav
ljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
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– registracija za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejena evidenca o članstvu, plačani
članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št.
6/2003, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športa za
leto 2008 znaša za programe 75.530,00 €
in za investicije športnih društev in klubov
33.500,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2008.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.
si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne
informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih
se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova
naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2008«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje
ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/565-57-18).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika
prispele najkasneje do srede, dne 20. februarja 2008 do 12. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo v sredo, dne
20. februarja 2008, ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2008.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 0003/2008
Ob-837/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kanal ob Soči za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 4/08) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal
ob Soči (Uradni list RS, št. 92/07, v nadaljevanju: pravilnik), Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja na
območju Občine Kanal ob Soči za leto
2008

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Kanal ob Soči v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
Komisije (ES) št. 1857/2006 in po shemi
»de minimis« pomoči, skladno z Uredbo
Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se
dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči
in ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo;
2. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu;
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju;
B) Pomoči »de minimis« na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov:
4. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog.
Višina razpisanih sredstev proračuna
Občine Kanal ob Soči ob Soči je omejena
in znaša 32.794 EUR. V primeru ostanka
razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen ukrep, se le-ta na predlog Komisije
za razvoj kmetijstva lahko prerazporedijo
za druge ukrepe, določene v tem javnem
razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba).
Podpore se dodeljujejo za naložbe v
kmetijska gospodarstva, ki so namenjene:
– posodabljanju kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,
– urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (brez traktorjev),
– naložbe v hleve s pripadajočo notranjo
opremo za prirejo mleka, jajc in mesa,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje,
– nakup kmetijskih zemljišč: samo v
okviru skupne naložbe, v vrednosti do 10%
upravičenih stroškov celotne naložbe,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– naložbe v novogradnjo in adaptacijo
gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot
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so večji prostor, stelja, naravna svetloba,
izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno
privezane.
1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v urejanje pašnikov (stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov z
električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne črednike, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino),
– urejanje kmetijskih zemljišč (stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Kanal ob Soči
ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kanal
ob Soči in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali);
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– mnenje ustrezne institucije o upravičenosti investicije;
– izjava, da ni v težavah (da ni zadolžen
in da kmetija ni pod hipoteko);
– ponudbo oziroma predračun;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine in do 31. 10. 2008;
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katasterskega načrta, dokazila o lastništvu
ali dolgoročno-najemno pogodbo; program
del – predračun, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,

– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči znaša do
50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, oziroma do
40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih.
Najvišji znesek je 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme (tudi rabljene);
– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije
skladišč za krmo (silosi …);
– stroški novogradnje, stroški nakupa
materiala, opreme za ureditev gnojišč in
gnojnih jam (samo v primeru novogradnje
hleva, občina ne sofinancira adaptacije in
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva);
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije gospodarskih poslopij in objektov, z namenom
izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod
na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov (nakup opreme za ograditev pašnika
z električno ograjo ali mrežo, pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
nakup opreme za ureditev napajališč za živino);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno
z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena …), razen drenažnih del in materiala
za drenažo.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omeje-
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nimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
2. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje premestitve kmetijskih poslopij v javnem interesu, ki izhaja iz pravne podlage: varovanje
vodnih virov in zavarovanje pitnih voda.
Cilji ukrepa:
– varstvo vodnih virov in zavarovanje pitnih voda,
– vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Upravičenci: upravičenci do dodelitve
pomoči so pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Kanal
ob Soči ali imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Kanal ob Soči in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (varstvo
vodnih virov in zavarovanje pitnih voda);
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– mnenje ustrezne institucije o upravičenosti investicije;
– soglasje upravljalca, javni interes občine;
– izjava, da ni v težavah (da ni zadolžen
in da kmetija ni pod hipoteko);
– ponudbo oziroma predračun;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 31. 10. 2008;
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči: do 100%
dejanski stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in
ponovno postavitev obstoječih stavb in ne
predstavlja modernizacije poslopja ali povečanje proizvodne zmogljivosti; oziroma
do 50% upravičenih stroškov naložbe na
območjih z omejenimi možnostmi, oziroma
do 40% upravičenih stroškov naložbe na
ostalih območjih, če kmet dobi modernejše
poslopje ali je posledica premestitve povečanje proizvodne zmogljivosti.
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Najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
– demontaža, transport in montaža premeščenega kmetijskega poslopja;
– materialni stroški, če gre za modernizacijo poslopja oziroma povečanje proizvodne
zmogljivosti.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je zagotoviti boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva s sofinanciranjem programov izobraževanja za potrebe primarnega kmetijstva in sofinanciranjem
programov in aktivnosti društev in združenj,
ki so registrirana in delujejo na področju
kmetijstva.
Cilji ukrepa:
– krepitev človeških virov.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer:
– registrirana društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: društva in združenja),
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– finančno ovrednoten letni program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči;
– poročilo o opravljenih aktivnostih v
prejšnjem letu;
– predračun(i) oziroma ponudbe, ki glasijo na izvajalca;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na
območju Občine Kanal ob Soči – članstvo
ne sme biti pogoj za dostop do storitev;
– izjavo, da udeleženci izobraževanja,
usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki
storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini
kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči;
– pomoč se dodeli le za tiste upravičene stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo
na upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni udeleženci so nosilci
kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v
Občini Kanal ob Soči ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Kanal ob Soči in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev;
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 31. 10. 2008;
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– zahtevku za izplačilo sredstev mora
upravičenec priložiti spisek udeležencev
izobraževanja, usposabljanja oziroma svetovanja ter izjavo o višini plačane kotizacije/
participacije stroškov s strani udeležencev/
koristnikov, kolikor se za to odloči;
– zahtevku za izplačilo sredstev mora biti
predloženo poročilo/potrdila o strokovnem
izobraževanju;
– izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore;
– do pomoči niso upravičena podjetja v
težavah;
– dejavnost na območju Občine Kanal
ob Soči.
Občina Kanal ob Soči bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo
le-teh ter način izvedbe plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na
primer: rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovalnih storitev, ki so
financirane v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči: do 100%
upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Največji znesek upravičenih stroškov oziroma dodeljene pomoči znaša do 420 EUR
na upravičenca.
Upravičeni stroški so naslednji:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...).
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov udeležbe,
– potnih stroškov,
– stroškov publikacij,
– najemnin razstavnih prostorov.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
B) Pomoči »de minimis«
4. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka,
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač,
lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki
niso zajeti v Prilogi 1;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev
s širjenjem dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in pro
izvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
– izboljšati dohodkovni in tržni položaj
kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti) ter ima
sedež ali kmetijske površine na območju
Občine Kanal ob Soči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije;
– po zaključku investicije morajo upravičenci izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja (pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo
objekta) oziroma lokacijsko informacijo);
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Nova Gorica) o upravičenosti vlaganja
v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
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po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– ponudbo oziroma predračun(e) za nameravano investicijo oziroma račun(e) in
potrdila o plačilih računov;
– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– bruto intenzivnost pomoči: do 50%
upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti: za nakup strojev, naprav in opreme ter gradbena
in obrtniška dela.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 2.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in
pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa opreme za potrebe dopolnilne dejavnosti.
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno petka, 7. 3. 2008
do 10. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
ki je predmet prijave),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– vzorec pogodbe (podpisan, v primeru
pravne osebe tudi žigosan), ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2008: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2008: Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2008: Tehnična podpora v kmetijstvu«,
»Ne odpiraj, javni razpis – kmetijstvo
2008: Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«,
na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal.
Ne glede na način vložitve, morajo vloge
prispeti na Občino Kanal ob Soči najkasneje
do petka, 7. 3. 2008 do 10. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnavala strokovna
komisija za razvoj kmetijstva (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine

Kanal ob Soči, po izteku prijavnega roka,
in sicer bo odpiranje vlog v roku 10 dni po
zaključku razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe razpoložljive višine
sredstev, razpisanih za posamezen ukrep
oziroma namen. V primeru večjega števila
upravičencev se bo delež (so)financiranja
oziroma višina pomoči sorazmerno znižala.
Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljenih investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen zahteva dodatna dokazila
in pojasnila.
Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih
vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog
bo osem dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem
roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali
pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija
vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in
upravičene vloge pa bo komisija točkovala v
skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog
razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, upravičenec pred izdajo sklepa o
odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva
namenjena.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih
dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Kanal ob Soči in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
Občine Kanal ob Soči izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune, poročilo
o opravljenem delu ter druga dokazila o
izvedbi projekta oziroma aktivnosti, zahtevana glede na posamezen ukrep. Zahtevek
z dokazili in pogodba morata biti dostavljena na Občino Kanal ob Soči najkasneje do
31. 10. 2008.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepa, razpisana na
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področju primarne pridelave kmetijskih pro
izvodov, morajo biti z datumom po izdaji
sklepa o odobritvi sredstev in do 31. 10.
2008. Računi z datumom pred izdajo sklepa
odobritve, kot računi z datumom po 31. 10.
2008, ne bodo upoštevani.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrep, razpisan na
področju predelave in trženja kmetijskih
proizvodov (spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah), morajo biti z
datumom od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008.
Računi z datumom pred 1. 1. 2008, kot računi z datumom po 31. 10. 2008, ne bodo
upoštevani.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v novembru oziroma decembru
2008.
VI. Nadzor in sankcije
Namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Kanal ob Soči
opravljata pristojni organ občinske uprave
in komisija. Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih sredstev lahko ugotavlja tudi
Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči.
Prejemnik sredstev po Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal
ob Soči in tem javnem razpisu, pri katerem
se ugotovi, da:
– sredstva delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena;
– so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku;
– je kršil druga določila pogodbe;
je dolžan v primeru nenamenske porabe
iz prve alineje vrniti nenamensko porabljena
sredstva oziroma v primerih iz druge in tretje
alineje vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunajo od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev. Prejemnik v teh primerih
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po zgoraj navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
Komisija bo po odpiranju vlog vzorčno
preverila resničnost podatkov na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna
dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Kanal ob Soči (www.
obcina-kanal.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal. Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi
z javnim razpisom pri Kristini Marinič, tel.
05/398-12-00, vsak delovni dan v času uradnih ur, od 8. do 14. ure.
Občina Kanal ob Soči
Ob-838/08
Javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Piran za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev, ki so sestavni del
turistične ponudbe kraja in imajo promocijske učinke ter se odvijajo v Občini Piran.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek, namenjen širši
javnosti. Praviloma se sofinancirajo prireditve, ki so za obiskovalce brezplačne. So-
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financirajo se samo prireditve, izvedene na
območju Občine Piran v letu 2008.
Prireditve, ki niso predmet tega razpisa:
– aktivnosti javnih zavodov, društev in
drugih subjektov, ki so del njihovega rednega programa,
– športne prireditve,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, ki so zaprtega tipa.
Prijavitelji morajo na promocijskih materialih prireditve navesti, da je prireditev
sofinancirala Občina Piran.
2. Pogoji in merila za sofinanciranje
Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki opravljajo dejavnost s področja turizma.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe.
Občina Piran bo sofinancirala turistične
prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev,
– ki so za obiskovalce pretežno brezplačne,
– izvedene v letu 2008,
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– ki bodo izvedene na območju Občine
Piran,
– ki v letu 2008 ne bodo sofinancirane iz
drugih proračunskih virov Občine Piran,
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja turističnih prireditev,
– katerih prijavitelji imajo zagotovljene
kadrovske, prostorske in druge pogoje za
izvedbo prireditve,
– ki imajo svojo prepoznavno vsebino
in značaj,
– ki dopolnjujejo turistično ponudbo kraja
in imajo promocijski učinek.
Za ocenjevanje posameznih prireditev
bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve:
– kakovost prireditve,
– realnost izvedbe prireditve,
– namembnost prireditve (namenjene
širši javnosti),
– javna predstavitev prireditve,
– inovativnost prireditve.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi
aktivnostmi);
– zagotovljenost drugih, realnih virov sofinanciranja prireditve.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– vsaj enoletno delovanje prijavitelja na
razpisanem področju,
– kakovost doslej realiziranih prireditev,
– prepoznavnost na lokalni ravni (reference).
Prednostno bodo sofinancirane prireditve, ki:
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe na območju Občine Piran,
– pomenijo oživitev starih običajev,
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– imajo posreden ali neposreden vpliv na
spodbujanje turizma v Občini Piran,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja,
– so namenjene širši javnosti v občini,
– spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih,
– povezujejo več organizacij k skupni
izvedbi,
– vključujejo sodelovanje mednarodnih
organizacij in
– katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja turističnih prireditev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, razpisanih za
sofinanciranje turističnih prireditev v letu
2008, znaša 96.440 EUR.
Občina Piran bo sofinancirala izvedbo
turističnih prireditev do višine razpisanih
sredstev na podlagi meril, opredeljenih v 2.
točki tega razpisa.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2008.
5. Razpisna dokumentacija in vsebina
prijave
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija in prijavni
obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku prevzamejo tudi
na Uradu za gospodarstvo in turizem Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, kjer lahko
prejmejo tudi dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom (tel. 671-03-31).
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev,
mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec ter ga dostaviti v ločeni
ovojnici.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v prijavnih obrazcih (v primeru prijave več
prireditev zadostujejo priloge in dokazila k
prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno
ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil).
Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem
obrazcu soglaša s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, dodeljenih
na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s
strani pooblaščene osebe občine. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.
6. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Prijavo na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 29. februarja 2008 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene
pošiljke ali žig sprejemne pisarne Občine
Piran na prijavi).
Prijave morajo biti ustrezno označene –
na prednji strani ovojnice mora biti izpisano:
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje
turističnih prireditev 2008«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
predlagatelja.

Oddaja prijave pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Obravnava prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa
Prijave za sofinanciranje turističnih prireditev bo obravnavala strokovna komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan. Na podlagi
ocenjenih vlog strokovna komisija pripravi
predlog dodelitve sredstev upravičencem.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno
prispele vloge ter vloge, katerih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene.
Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi sredstev upravičencem župan Občine
Piran s sklepom.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju vlog
in izboru upravičencev.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju turističnih prireditev,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja sredstev.
Občina Piran
Št. 478-0073/2007-13
Ob-839/08
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
18/06, 19/06 – popr. 34/07), sklepa 30. redne seje občinskega sveta z dne 11. 10.
2006 ter v skladu s 55. členom Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) Občina Prevalje
objavlja
razpis – javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora z letnim
vrtom in teraso
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Občinska
uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/824-61-10,
faks 02/824-61-24.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina,
ki se oddaja v najem v naravi predstavlja
gostinski lokal (v nadaljevanju: poslovni prostor) v izmeri 38,87 m², souporabo hodnika
v izmeri 8,70 m², souporabo skladišča v
kleti poslovnega prostora v izmeri 28,50 m²,
moško in žensko toaleto v skupni izmeri
16,56 m², odkrito teraso v izmeri 31,76 m²
ter pokrit vrt v izmeri 64,60 m² in je locirana
na parc. št. 614/4 – poslovna stavba v izmeri
194 m² ter delu parc. št. 614/1 – igrišče v
izmeri 17290 m², oboje pripisano pri vl. št.
115, k.o. Farna vas. Najemojemalec krije
vse obratovalne stroške poslovnega prostora, ki se oddaja v najem. Gostinski lokal, ki
se daje v najem se nahaja v objektu Ugasle
peči 1, Prevalje, ki je lociran v okviru športnega kompleksa Prevalje.
3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni
po zaključku javnega zbiranja ponudb. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od ponudbe, organizator javnega zbiranja
ponudb pa zadrži njegovo varščino. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let z
možnostjo podaljšanja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 odstotkov letne ponudbene cene, tj. v višini 402 EUR.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku
vračuna v najemnino, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku
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8 dni od zaključka dneva javnega zbiranja
ponudb.
5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena za nepremičnino, ki je predmet javne
ponudbe znaša neto vrednost 335,01 EUR/
mesečno brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti,
ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb
ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj
v višini ponudbene cene.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Javna ponudba za najem poslovnega prostora v objektu Ugasle peči 1 – ne odpiraj!«.
Ponudbe prispele po pošti ali oddane v tajništvu občine se bodo upoštevale le, če bodo
pravilno označene in prispele do 11. 2. 2008
do 12. ure. Na zadnji strani kuverte mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
7. Odpiranje ponudb in morebitna ustna
javna dražba: odpiranje ponudb bo komisijsko dne 12. 2. 2008, ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Prevalje. V primeru, da bosta ponudbo za najem iste nepremičnine poslala
dva ali več ponudnikov s ponujenim enakim
najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med
ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje opravila ustna javna dražba. Morebitna ustna
javna dražba bo dne 13. 2. 2008 ob 9. uri,
na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – sejna soba.
8. Znesek višanja: najnižji znesek višanja mesečne najemnine je 20 EUR neto
brez DDV.
9. Način in rok plačila najemnine: najemnik mora prvi mesečni obrok najemnine
plačati v roku 8 dni od izstavitve fakture na
TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242.
Plačilo prvega oziroma drugega obroka najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, upoštevajoč vračunano varščino v najemnino. Če najemnik
ne poravna najemnine v določenem roku,
se šteje pogodba za razdrto. Vse nadaljnje
mesečne obroke najemnine je najemnik dolžan plačevati v roku določenem v najemni
pogodbi, sicer šteje pogodba za razdrto.
Najemnino bo mogoče kompenzirati z najemnikovi vlaganji v najeti prostor, ki povečuje vrednost objekta, ki bodo predhodno
odobrena s strani najemodajalca. Najemnik
dokazuje vlaganja s predloženimi verodostojnimi fakturami, potrjenimi s strani najemodajalca. Najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem.
10. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se najema po načelu
videno-najeto.
b) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
imena oziroma firme in naslova ponudnika,
kontaktne številke ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od letne ponudbene cene v višini 402 EUR na TRR Občine Prevalje št.
01375-0100010242 z navedbo »Plačilo varščine-Ugasle peči 1«. Uspelemu ponudniku
bo plačana varščina enkratno všteta v najemnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena
v 8 dneh od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil
obveznosti iz pogodbe v določenem roku,

bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe star največ 15 dni, odločbo
upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p.
staro največ 15 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV in kontaktno telefonsko številko;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v razpisu javnega
zbiranja ponudb;
– številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne
sme biti starejše od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 15 dni (samo za pravne osebe in s.p.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje pri javnem zbiranju ponudb, če je
oseba zastopnik;
– program prenove poslovnega prostora
in zunanje ureditve letnega vrta in terase, ki
ga pripravi ponudnik.
d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene. Izbran
bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo
ponudil najvišjo ceno.
e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti z Občino Prevalje pogodbo, ki jo pripravi občina ter plačati
celotno mesečno najemnino v roku 8 dni od
izstavljene fakture ter stroške objave tega
razpisa v Uradnem listu RS, v nasprotnem
primeru lahko občina k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati. Izbrani ponudnik
nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge
stroške za katere se stranki dogovorita s
pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa
najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Najemnik bo moral najeto nepremičnino
primerno urediti s klopmi, igrali za otroke
in vzdrževati najeti poslovni prostor ter okolico, odpiralni čas urediti v skladu z odpiralnim časom celotnega športnega kompleksa
v katerem se gostinski lokal nahaja, go-
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stom ponuditi primerno gostinsko ponudbo,
ustrezno zatemniti okna, ki se nahajajo na
zahodni strani objekta, ki se daje v najem
ter ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Najemnik nosi stroške objave tega razpisa
v Uradnem listu RS.
f) Ponudbe bo obravnavala posebna
komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni
dražbi pa nemudoma.
g) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne
da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
h) Ogled nepremičnine je možen ob
predhodni najavi. Podrobnejše informacije
dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku
Kumpreju, na tel. 02/824-61-14.
Občina Prevalje
Št. 410-2/2008
Ob-986/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in
2008 (ZIPRS0708) (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in
15/03), Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07), Pravilnika o financiranju športa v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 41/02),
Odloka o proračunu Občine Postojna za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 117/07) ter sklepa župana Občine Postojna št. 032-1/2008 z dne
7. 1. 2008, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov v javnem
interesu na področju športa v Občini
Postojna v letu 2008
(v nadaljevanju: razpis)
I. Predmet razpisa in okvirna vrednost
razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov z naslednjih področij:
1. športne vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
A)
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov,
B)
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. šport invalidov,
5. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
6. založniška dejavnost,
7. športne prireditve posebnega po
mena,
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8. športne prireditve – ostale,
10. informacijski sistem na področju
športa.
Postavka Znanstveno-raziskovalna dejavnost se ne razpiše.
Okvirna
vrednost
razpisa
znaša
136.250,00 EUR.
II. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji
– nosilci in izvajalci športne dejavnosti v
Občini Postojna, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo status športnega društva, zveze društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem na območju Občine Postojna,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje
dejavnosti na področju športa, zavodi za
področja vzgoje in izobraževanja;
– imajo sedež v Občini Postojna;
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini kolikor so registrirani v
skladu z zakonom o društvih.
Posebni pogoji:
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov;
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega
razpisa;
– program in/ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna ali je namenjen prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2008;
– so prijavili samo programe in/ali projekte, ki bodo izvedeni v letu 2008.
Pogoji so izločitveni.
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji,
ki imajo sedež izven Občine Postojna. V tem
primeru ima Občina Postojna pravico samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje,
da prijavitelj prijavlja program in/ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program izkazan
interes za Občino Postojna z istimi kriteriji
kot veljajo za ostale prijavitelje.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih
svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program in/ali projekt sofinancirala
Občina Postojna.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo
predložili izvoda letaka, plakata, drugega
promocijskega materiala oziroma članka o
izvedenem programu in/ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet
drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojna v letu 2008 in so na
njih z enako vsebino kandidirali, se ne bodo
financirali.
III. Kriteriji za izbor sofinanciranja programov:
– Sofinanciranje bo določeno na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini
Postojna (Ur. l. RS, št. 41/02) in letnega
programa športa v Občini Postojna za leto
2008.
– Športna društva in zveze športnih društev imajo na razpisu ob enakih pogojih
prednost.
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IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008.
V. Razpisni rok: razpisni rok se prične z
objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS
in zaključi 11. 2. 2008.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Športni zvezi Postojna, Pot k Pivki 4,
Postojna, vsak delavnik med 8. in 14. uro ali
natisnejo s spletne strani Občine Postojna
– http://www.postojna.si.
Športna zveza Postojna lahko zainteresiranemu prijavitelju na osnovi njegove pisne
zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.
VII. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje,
priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici
predložiti na naslov: Športna zveza Postojna, Pot k Pivki 4, 6230 Postojna, s pripisom »ne odpiraj – razpis 2008 – šport«, do
vključno 11. 2. 2008 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
IX. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Tomo Tiringer, tel. 041/688-642, sportnazveza.postojna@siol.net.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Občina Postojna
Št. 410-3/2008
Ob-987/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in
2008 (ZIPRS0708) (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 30/07), Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 117/07), Pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnika o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04,
104/05), Uredbe o metodologiji za določitev
osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št.
100/03), sklepa župana Občine Postojna št.
032-2/2008 z dne 7. 1. 2008 Občina Postojna objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov in/ali
projektov, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Postojna z
naslednjih področij:
1. ljubiteljska kultura v Občini Postojna
2. mednarodna tekmovanja s področja
kulture
3. prireditve v Občini Postojna
4. obnova in investicijsko vzdrževanje
zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti v Občini Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

I. Predmet razpisa
1.1 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov na področju dejavnosti
ljubiteljske kulture v Občini Postojna (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti, druge vsebine s področja kulture);
1.2 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov na področju pevske zborovske dejavnosti višjega kakovostnega razreda v Občini Postojna;
1.3 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe programov na področju godbeniške
dejavnosti v Občini Postojna;
1.4 Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe programa na področju društvene
turistične dejavnosti v mestu Postojna;
2 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov na področju udeležbe na
mednarodnih tekmovanjih s področja kulturnih dejavnosti;
3.1 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov na področju tradicionalnih
prireditev, ki se izvajajo v Občini Postojna
najmanj pet let in ohranjajo etnološko izročilo ter imajo visok doprinos pri pospeševanju
razvoja turizma v Občini Postojna;
3.2 Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe projektov na področju prireditev z
visoko kakovostnimi glasbenimi programi
z mednarodno udeležbo izvajalcev, ki se
izvajajo v Občini Postojna najmanj tri leta,
tvorijo pa sklop programa prireditev, ki se
odvijajo na celotnem območju Slovenije in
zunaj meja;
3.3 Predmet razpisa je sofinanciranje
izvedbe projekta poletnega festivala, ki se
izvaja v Občini Postojna najmanj pet let, v
trajanju najmanj enega meseca, z dogodki z
različnih področji kulturne ustvarjalnosti;
3.4 Predmet razpisa je sofinanciranje
projektov na področju prireditev, ki bodo izvedene v Občini Postojna v letu 2007 in
imajo promocijski pomen za Občino Postojna, in sicer s področja kulture in/ali turizma
v Občini Postojna.
4. Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov nujnega investicijskega
vzdrževanja in obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti
na območju Občine Postojna.
II. Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo
na razpisu
1.1, 1.2, 1.3, 2. Kulturna društva in njihove zveze, ki delujejo na področju ljubiteljske
kulture v Občini Postojna in imajo sedež v
Občini Postojna;
1.4 Turistična društva s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju turizma
v mestu Postojna in imajo status društva v
javnem interesu;
3.1 Turistična društva s sedežem v Občini Postojna, ki delujejo na področju turizma
v Občini Postojna;
3.2 Kulturna društva, njihove zveze, zavodi, ustanove, ki delujejo na področju kulture in izvajajo kulturne dogodke na območju
Občine Postojna;
3.3 Zveze društev, s sedežem v Občini
Postojna, ki delujejo na področju kulture v
Občini Postojna;
3.4 Krajevne skupnosti v Občini Postojna, župnijski uradi v Občini Postojna, zavodi
s sedežem v Občini Postojna, katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, društva, zveze
društev in druge neprofitne organizacije, ki
delujejo na področju kulture v Občini Postojna;
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4. Fizične osebe, krajevne skupnosti v
Občini Postojna, župnijski uradi v Občini
Postojna, društva, zveze društev in druge
neprofitne organizacije, ki posedujejo ali
upravljajo s kulturnimi in/ali zgodovinskimi
spomeniki, naravnimi znamenitosti.
III. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) so registrirani skladno z navedbo o
upravičenih osebah točke II. tega razpisa;
b) prijavljeni program / projekt ustreza
predmetu tega javnega razpisa;
c) prijavljeni program / projekt se izvaja
izven rednih šolskih oziroma študijskih programov (velja za javne zavode s področja
vzgoje in izobraževanja);
d) dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi;
e) program / projekt se izvaja na območju Občine Postojna in je namenjen pretežno prebivalcem iz Občine Postojna v letu
2008;
f) imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa ali
projekta;
g) so prijavili samo programe / projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2008;
h) delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto oziroma najmanj eno sezono
(ne velja pod točko 4);
i) program / projekt mora imeti pregledno
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov
z razvidnimi viri financiranja;
j) program / projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa ali projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
Pogoji so izločitveni.
IV. Posebni pogoji
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih
svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program ali projekt sofinancirala
Občina Postojna.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo
predložili izvoda letaka, plakata, drugega
promocijskega materiala oziroma članka o
izvedenem programu ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.
Programi ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov s področja družbenih dejavnosti
v Občini Postojna v letu 2008 in so na njih
z enako vsebino kandidirali, ne bodo financirani.
Pod točko 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Program
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ
en letni program.
– Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti prijavljenega programa iz lastnih in/ali
drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev
ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa
izloči iz nadaljnjega postopka.
Pod točkami 3.1, 3.4
Projekti
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ en projekt. Prijavitelj mora za izvedbo
posameznega projekta zagotoviti vsaj 30%
sredstev vrednosti prijavljenega projekta iz
lastnih in/ali drugih virov. Kolikor prijavitelj
teh sredstev ne zagotavlja, se posamezna
prijava na ta del razpisa izloči iz nadaljnjega
postopka.

Društva, ki se prijavijo s programom pod
razpisno področje št. 1.1 ali na katerikoli
razpis s področja družbenih dejavnosti, ki jih
razpiše Občina Postojna, lahko kandidirajo
na razpisno področje pod št. 3.4. z enim projektom, ki pa mora biti izvzet iz prijavljenega
letnega programa društva.
Pod točkami 2, 3.2, 3.3, 4.
Projekti
– Prijavitelj lahko na razpis prijavi največ
en projekt. Prijavitelj mora za izvedbo posameznega projekta zagotoviti vsaj 30% vrednosti prijavljenega projekta iz lastnih in/ali
drugih virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev
ne zagotavlja, se posamezna prijava na ta
del razpisa izloči iz nadaljnjega postopka.
Pogoji so izločitveni.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Za izvedbo programa
Pod točko 1.1
– Velikost društva (št. članov);
– Število podskupin, ki delujejo v okviru
posameznega društva;
– Aktivnosti;
– Praznovanje jubileja delovanja društva
(20, 30, 40 … let);
– Sodelovanje in uvrstitev na območnih,
medobmočnih, državnih tekmovanjih v minulem letu (2007);
– Število projektov znotraj letnega programa;
– Vrednost programa.
Pod točko 1.2
– Velikost društva (št. članov);
– Uvrstitev na medobmočnih, državnih,
mednarodnih tekmovanjih v minulem letu
(2007) v najvišji kakovostni razred;
– Število projektov znotraj letnega programa.
Pod točko 1.3
– Velikost društva (št. članov);
– Sodelovanje in uvrstitev na medobmočnih, državnih, mednarodnih tekmovanjih
v minulem letu (2007);
– Število projektov znotraj letnega programa.
Pod točko 1.4
– Velikost društva (št. članov);
– Število dogodkov znotraj letnega programa.
Za izvedbo projektov
Pod točko 2
– Število udeležencev na tekmovanju;
– Uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
v minulem letu (2007);
– Vrednost projekta.
Pod točkami 3.1, 3.2, 3.3
– Število let neprekinjenega izvajanja
prireditve;
– Prost vstop na prireditev;
– Vrednost projekta.
Pod točko 3.4
– Prost vstop na prireditev;
– Praznovanje jubileja delovanja društva
(20, 30, 40 … let);
– Ciljna publika na prireditvi (širša javnost, interni značaj);
– Vrednost projekta.
Pod točko 4
Za projekt investicije:
– Vrednost projekta;
– Nujnost izvedbe projekta obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo
na objektu;
– Uvrščenost objekta v Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter
naravnih znamenitosti na območju Občine
Postojna.
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VI. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Občine
Postojna.
VII. Okvirna vrednost razpisa
Pod točko 1.1
Pod točko 1.2
Pod točko 1.3
Pod točko 1.4
Pod točko 2
Pod točko 3.1
Pod točko 3.2
Pod točko 3.3
Pod točko 3.4
Pod točko 4

29.999,00 EUR
10.714,00 EUR
10.714,00 EUR
4.285,00 EUR
5.471,00 EUR
12.856,00 EUR
4.286,00 EUR
21.428,00 EUR
12.856,00 EUR
21.000,00 EUR

Izbrani programi in/ali projekti bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev za
posamezno področje. Če bodo na razpis
prijavljeni programi in/ali projekti presegali
razpisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena v deležih.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
in v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 in 2008.
IX. Razpisni rok: razpis se prične z objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS in
zaključi 25. 2. 2008.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem št. 3/2, vsak dan v poslovnem
času ali natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna lahko zainteresiranim
prijaviteljem na osnovi njihova pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno
dokumentacijo.
XI. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje,
priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Postojna – sprejemno informacijska
pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, s pripisom: »Ne odpiraj –
razpis 2008 – področje: ______________«
(navedba področja, na katerega se vloga
nanaša), do vključno 25. 2. 2008 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
XII. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Bernarda
Lenarčič,
05/728-07-23,
bernarda.lenarcic@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
Občina Postojna
Št. 410-4/2008
Ob-988/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007
in 2008 (ZIPRS0708) (Uradni list RS, št.
126/06), Statuta Občine Postojna (Uradni
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list RS, št. 30/07), Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 117/07) in sklepa župana Občine Postojna št. 032-3/2008 z dne 7. 1. 2008, Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za izbor programov ali projektov s
področja družbenih dejavnosti, ki jih
bo v letu 2008 sofinancirala Občina
Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov ali projektov z naslednjih področij:
1. področje dejavnosti mladih,
2. področje humanitarnosti, sociale in
zdravstva,
3. področja družbenih dejavnosti, ki niso
predmet drugih javnih razpisov v Občini Postojna,
II. Upravičene osebe, ki lahko sodelujejo
na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji programov ali projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
Pod točko 1:
za izvedbo programa
– društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju dela
z otroki oziroma mladino do vključno 26 let;
za izvedbo projekta
– zavodi s sedežem v Občini Postojna,
katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, in delujejo na področju vzgoje in izobraževanja
Pod točko 2:
za izvedbo programa
– društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju humanitarnosti, sociale zdravstva;
za izvedbo projekta
– zavodi s sedežem v Občini Postojna,
katerih ustanovitelj ni Občina Postojna, in
delujejo na področju humanitarnosti, sociale
in zdravstva.
Pod točko 3:
za izvedbo programa
– društva, zveze društev in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področjih
družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet drugih razpisnih
področij v Občini Postojna.
III. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Pod točkami 1, 2 in 3
– so registrirani skladno z navedbo o
upravičenih osebah točke II. tega razpisa;
– imajo sedež ali sedež enote v Občini
Postojna;
– prijavljeni program ali projekt se izvaja
izven rednih šolskih oziroma študijskih programov (velja za zavode s področja vzgoje
in izobraževanja);
– vsebina prijavljenega programa ali
projekta ustreza predmetu tega javnega raz
pisa;
– dejavnost opravljajo na neprofitni os
novi;
– program ali projekt se izvaja na območju Občine Postojna ali je namenjen pretežno
prebivalcem iz Občine Postojna v letu 2008;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa ali projekta;
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– so prijavili samo programe ali projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2008;
– delujejo na razpisnem področju najmanj
eno leto oziroma eno sezono;
– program ali projekt mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov z razvidnimi viri financiranja;
– program ali projekt je finančno uravnotežen, kar pomeni, da se skupne vrednosti
predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi,
ujemajo (odhodki = prihodki).
Na razpis se lahko prijavijo tudi prijavitelji, ki imajo sedež izven Občine Postojna.
V tem primeru ima Občina Postojna pravico
samostojno odločati o sofinanciranju, če ocenjuje, da prijavitelj prijavlja program ali projekt
posebnega pomena v okviru predmeta tega
razpisa in je za prijavljeni program ali projekt
izkazan interes za Občino Postojna z istimi
kriteriji kot veljajo za ostale prijavitelje.
Pogoji so izločitveni.
IV. Posebni pogoji
Pod točkami 1, 2, 3
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na javnih promocijskih materialih
svoje dejavnosti ne bodo objavili in/ali navedli, da je program ali projekt sofinancirala
Občina Postojna.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni
tisti prijavitelji, ki k poročilu ne bodo predložili
izvoda letaka, plakata, drugega promocijskega materiala oziroma članka o izvedenem
programu ali projektu, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju.
Programi ali projekti izvajalcev s področja
družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih
razpisov s področja družbenih dejavnosti v
Občini Postojna v letu 2008 in so na njih z
enako vsebino kandidirali, ne bodo financirani.
Letni program ali projekt
– Prijavitelj lahko na posamezni razpis prijavi največ en letni program ali dva projekta.
– Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa zagotoviti vsaj 30% sredstev vrednosti
prijavljenega programa iz lastnih in/ali drugih
virov. Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja, se prijava na ta del razpisa izloči iz
nadaljnjega postopka.
Pogoji so izločitveni.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev za izvedbo programov:
– število in struktura članstva;
– število projektov znotraj letnega pro
grama;
– praznovanje jubileja delovanja društva
(20, 30, 40, … let);
– aktivnosti prijavitelja;
– trajnost programa;
– vrednost programa.
VI. Kriteriji za dodelitev sredstev za izvedbo projektov:
– struktura udeležencev, katerim je projekt namenjen;
– nujni pripomočki za izvedbo projekta;
– praznovanje jubileja delovanja društva
(20, 30, 40, … let);
– vrednost projekta.
VII. Okvirna vrednost razpisa
Pod točko 1:
Pod točko 2:
Pod točko 3:

19.000,00 EUR
15.285,00 EUR
8.571,00 EUR

Izbrani programi ali projekti bodo sofinancirani do razpisane višine sredstev za
posamezno področje. Če bodo na razpis
prijavljeni programi ali projekti presegali raz-

pisano višino sredstev, bodo le-ta razdeljena
v deležih.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008.
IX. Razpisni rok: razpis se prične z objavo v Uradnem listu RS in zaključi 11. 2.
2008.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem št. 3/2, vsak dan v poslovnem
času ali natisnejo s spletne strani Občine
Postojna – http://www.postojna.si.
Občina Postojna bo zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove pisne zahteve
v času razpisnega roka poslala razpisno
dokumentacijo.
XI. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih za posamezno področje,
priložene mora imeti zahtevane izjave, obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna
– sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s
pripisom: »Ne odpiraj – razpis 2008 – področje: ______________« (navedba področja,
na katerega se vloga nanaša), do vključno
11. 2. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
XII. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Bernarda
Lenarčič, tel. 05/728-07-23, bernarda.lenarcic@postojna.si.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Postojna.
Občina Postojna
Št. 330-0002/2008
Ob-989/08
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 ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 57/2007) ter na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
skladnosti sheme državne pomoči »Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnici«, št. priglasitve: K-BE017-5883008-2007
z dne, 14. 6. 2007 ter na podlagi mnenja
Ministrstva za finance o shemi »de minimis«
pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica«
št. priglasitve: M002-5883008-2007, z dne,
19. 6. 2007 Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja
v Občini Sevnica za leto 2008
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
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II. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2008, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2008, za subvencioniranje obrestne
mere pa v načrtu razvojnih programov še
naprej v letu 2009, 2010, 2011. Okvirna višina sredstev 134.259 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1.

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(posodabljanje kmetij 54.000 EUR, urejanje pašnikov
in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
24.000 EUR, delno kritje obrestne mere 12.000 EUR
(višina razpisa za tri leta)) (8. člen pravilnika)

2.

Pomoč za zaokrožitev zemljišč (11. člen pravilnika)

3.

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju
(12. člen pravilnika)

Višina sredstev

90.000 EUR
2.000 EUR
26.000 EUR

Pomoči de minimis
4.

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(14. člen)

10.000 EUR

Druge vrste pomoči
5.

Podpora za delovanje strokovnih društev (18. člen)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Sevnica za leto 2008.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z zakonom o
javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za:
plačilo davkov (če je upravičenec davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov in garancij,
stroškov zavarovanj, investicij v prostore v
zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih za isti namen oziroma iz-

6.259 EUR
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javo, da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju
tega razpisa.
11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de
minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški
se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči, določena z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika)
Okvirna višina razpisanih sredstev je
90.000 EUR (proračunska postavka 11401)
po naslednjih sklopih:
– posodabljanje kmetij 54.000 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
24.000 EUR,
– delno kritje obrestne mere 12.000 EUR
(višina razpisa za tri leta).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na
naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSPja oziroma
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
ne sme biti podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo
mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na
vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1
ha primerljivih kmetijskih površin.
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– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež
javnega financiranja višji za 10%, s tem,
da mora upravičenec imeti status mladega
kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let od
prvega lastniškega prevzema ter naložbe
morajo imeti opredeljene v svojem poslovnem načrtu,
– do 5% pogodbene obrestne mere (v
primeru kritja obrestne mere) za vrednost
kredita do 40% vrednosti celotne naložbe
oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi.
– Najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči
400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP)
oziroma kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev in imajo v
lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju
Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske
dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom
iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine
Sevnica.
Dodatni pogoji:
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij oziroma kredita na upravičenca
mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ
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34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih
predračunov. Investicija oziroma kredit je
lahko tudi višji od 34.000 EUR, pri izračunu
subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji
limit.
– Doba subvencioniranja pogodbene
obrestne mere za odobreno posojilo je do tri
leta. Kredit mora biti najet najmanj za tri leta.
Subvencija za obrestno mero na vlagatelja
bo znašala največ do 3.000,00 EUR v treh
letih. Občina bo sofinancirala stroške ob
predložitvi zahtevanih dokazil. Upravičenec
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena.
Kreditna pogodba, računi, dokazila o plačilu
stroškov za katere se uveljavlja pomoč morajo biti z datumom po prejemu sklepa.
– Kreditne pogodbe ter račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 30. 8. 2008 komisija ne
bo upoštevala.
– Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se pomoči
ne dodelijo za iste upravičene stroške v primeru posodabljanje kmetij, urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih ter subvencioniranja pogodbene obrestne mere.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1.1. Posodabljanje kmetij:
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta, ter študije izvedljivosti,
– kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene upravičene stroške.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,

2) ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun ali predračun
o izdelavi,
3) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
4) v primeru kritja obrestne mere še
amortizacijski načrt in posojilno pogodbo izdano s strani posojilodajalca,
5) v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
6) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
7) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od
50.000 EUR,
8) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v
težavah,
9) predračun(i) oziroma ponudbe za nameravano investicijo oziroma študijo, za
projektno dokumentacijo pa lahko že račun
o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali
člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na
ime MSPja. (*),
10) v primeru kritja obrestne mere še
amortizacijski načrt in posojilno pogodbo izdano s strani posojilodajalca.
1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material),
Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
b) stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč:
– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo večjega posega v prostor,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) v primeru, da je upravičenec majhno
ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore,
3) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od
50.000 EUR,
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5) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v
težavah,
6) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
7) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
8) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
9) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se
glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
oziroma na ime MSPja.
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev je
2.000 EUR (proračunska postavka 11413).
Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo iz katere je razvidno,
da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi
zemljišč).
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine.
Bruto intenzivnost pomoči so:
do 100% dejansko nastalih stroškov
pravnih in upravnih postopkov vključno s
stroški pregleda.
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga
vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in
imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
2) kopijo katastrskega načrta,
3) posestni list,
4) notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
5) račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla od 1. 1. 2008 dalje,
6) v primeru, da priloži predračune za
stroške nastale pri izvedbi pravnega posla
potem predloži račune in notarsko overjeno
pogodbo o menjavi zemljišč pri zahtevku
za izplačilo.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore
Okvirna višina razpisanih sredstev je
26.000 EUR (proračunska postavka 11409)
in je razdeljena na dva spodaj navedena
sklopa.
Predmet podpore in višina za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je:

– tehnična pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
9.000 EUR,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin 17.000 EUR na temo: Svetovanje
manjšim skupinam v govedoreji in reji drobnice s ciljem doseganja dobrega počutja
živali in dviga kakovosti mesa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja
občine, razen za avtobusne prevoze,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na
kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli
za kritje: stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje strani se štejejo honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski
poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
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– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev,
Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije, ki
opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije in območja Slovenije.
Dodatni pogoji pri prijavi upravičencev
za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih
družin:
– sedež obratovalnice oziroma podjetja
(ustrezno registrirane organizacije) in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica,
– zgoraj navedeni upravičenci morajo
svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica,
– pri zahtevku mora biti priložen spisek
udeležencev svetovanja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
1) Finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev,
2) Dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
3) Predračun (i) oziroma ponudbe, ki se
glasijo na naziv izvajalca,
4) Za društva: finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja oziroma storitev 2008, priložen spisek članov,
5) Za svetovanje na temo: Svetovanje
manjšim skupinam v govedoreji in reji drobnice s ciljem doseganja dobrega počutja živali in dviga kakovosti mesa: finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja,
6) V primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v
težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
Pomoči de minimis
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev
je 10.000 EUR (proračunska postavka
11411).
Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev
za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo
že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki),
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro
izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
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– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača
obrt.
Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– računi, oziroma dokazila o plačilu
stroškov za katere se uveljavlja pomoč z
datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008
dalje.
Upravičeni stroški so:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni,
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna
poklicna kvalifikacija,
Bruto intenzivnost pomoči zanaša:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov,
– do 100% sofinanciranja usposabljanja
in izobraževanja za pridobitev certifikata
– nacionalna poklicna kvalifikacija,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo
pooblastilo in imajo stalno prebivališče na
naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
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1) obrazec D lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva),
2) finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
3) račune ali predračune za nakup strojev ali opreme oziroma račune ali predračune o izvedenih delih,
4) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
5) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
6) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
7) pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
8) če so upravičenci člani kmečkega
gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo
nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
9) v primeru, da je upravičenec malo ali
srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti
izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v
težavah,
10) predračuni, računi in dokazila o plačilu predračun(i) oziroma računi, ki se glasijo
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
ali člana kmečkega gospodinjstva in so z
datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008
(zahtevek za izplačilo občinskih sredstev
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti
dostavljen na Občino do 30. 10. 2008).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
5. Podpora za delovanje strokovnih društev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
6.259 EUR (proračunska postavka 11407).
Predmet:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom,
zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno
tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom gozdarstvom in
razvojem podeželja za pomoč pri stroških
delovanja.
Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva so registrirana za delovanje
na območju občine ali delujejo na območju
občine.
– Sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov (tudi stroški občnega zbora).

Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
Bruto intenzivnost pomoči
Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
1) Plan dela za leto 2008.
2) Od 6. 9. 2007 do 30. 10. 2008 napišite oceno materialnih stroškov, stroškov
ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov), oceno stroškov dela pisarne ter
organov (tu lahko vključite tudi stroške občnega zbora). Na podlagi zahtevka, ki mu
bodo priloženi dejanski računi pa boste uveljavljali subvencijo. Na podlagi teh podatkov
in spodaj navedenih meril bomo ovrednotili, koliko sredstev pripada na posamezno
društvo.
3) Seznam članov društva iz območja
Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov).
4) Izkaz poslovnega izida za leto 2007.
5) Sklep za znesek članarine za leto
2007.
6) Dokazila za uveljavljanje subvencije
(kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv društva oziroma
njegovega združenja z datumom opravljene
storitve od 6. 9. 2007- 30. 10. 2008) –podatki naknadno skupaj z zahtevkom.
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila
in kriteriji:
a) Variabilni del: 4.259 EUR se razdeli
glede na število članov, ki imajo plačano
članarino:
Število članov društva
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov

5 točk
10 točk
15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev.
Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza predmetu
ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Razpis je odprt:
– do 25. februarja 2008 za ukrepa zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu
sektorju ter podpora za delovanje strokovnih
društev,
– do 5. marca 2008 za ukrepe naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, pomoč za zaokrožitev zemljišč in
naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah,
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 25. februarja 2008 za
ukrepa zagotavljanje tehnične podpore
kmetijskemu sektorju ter podpora za delovanje strokovnih društev ter do vključno
5. marca 2008 za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
pomoč za zaokrožitev zemljišč in naložbe za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg
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19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto
najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa
(datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja
razpisa).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe v primarno proizvodnjo (posodabljanje ali urejanje ali obrestna mera)«;
»Ne odpiraj javni razpis – zaokrožitev
zemljišč«;
»Ne odpiraj javni razpis – tehnična podpora (društva ali pravne osebe)«;
»Ne odpiraj javni razpis – naložbe-dopolnilna dejavnost«;
»Ne odpiraj javni razpis –društva«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju
javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Upravičencem sredstev Občina Sevnica
izda sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa
se opredli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva
namenjena, in sicer za ukrepe Naložbe v
kmetijska gospodarstva in zagotavljanje
tehnične podpore. Potem se jih pozove k
podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma
zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski računa na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Pogodba mora biti dostavljena na
Občino Sevnica v roku 8 dni od prejema poziva nanjo, drugače se šteje, da je vlagatelj
umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti
dostavljen na Občino Sevnica najkasneje
do 30. 8. 2008 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč
za zaokrožitev zemljišč in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter
do 30. 10. 2008 za zagotavljanje tehnične
podpore kmetijskemu sektorju ter podpora
za delovanje strokovnih društev.
Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti za ukrepe naložbe
v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje
tehnične podpore, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve za ta dva ukrepa,

kot račune za ta dva ukrepa ter vse ostale
ukrepe po datumu zaprtja razpisa, komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, za ukrep delno kritje
pogodbene obrestne mere pa še v naslednjih treh letih, in sicer v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za
dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2008.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/816-12-37 oziroma 07/816-12-33, e-mail:
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 603-3/08
Ob-1211/08
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št.
100/05), 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 12/07) in Sklepa župana Mestne občine Celje št. 603-3/08
5000 ŽC z dne 18. 1. 2008, Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja mladinske
dejavnosti v Mestni občini Celje v letu
2008
Namen razpisa je izbira projektov s področja mladinske dejavnosti, ki bodo v letu
2008 sofinancirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Celje.
1. Mestna občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2008 sofinancirala projekte s področja mladinske dejavnosti, katerih
vsebina so predvsem:
1.1 Kreativno v mestnem parku: projekti
za aktivno preživljanje prostega časa srednješolcev v parku ob petkih;
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1.2 Bralna značka: projekt spodbuja razvoj bralne kulture pri osnovnošolcih;
1.3 Vesela šola: projekt pridobivanja
znanja na zanimiv način in tekmovanja iz
znanja;
1.4 Otroški parlament: projekt vzgoje za
demokracijo v družbi za osnovnošolce in
srednješolce;
1.5 Evropa v šoli: projekt, ki spodbuja
mlade k razmišljanju o evropskih vrednotah
in problemih;
1.6 Tehniška znanja: dejavnost za mlade, da si pridobivajo osnove tehniških znanj,
kulture in izmenjujejo izkušnje in tekmujejo
na državni ravni;
1.7 Projekti za aktivno preživljanje prostega časa v letu 2008.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2008 namenjena za
sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 37.556,00 EUR, in
sicer za projekt pod:
1.1. 7.094,00 EUR,
1.2. 6.676,00 EUR,
1.3. 2.504,00 EUR,
1.4. 2.504,00 EUR,
1.5. 2.504,00 EUR,
1.6. 3.338,00 EUR,
1.7. 12.936,00 EUR.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. 12. 2008.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izvajajo dejavnost na področju
mladinske dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– imajo izdelano realno financiranje projekta;
– so do 31. 1. 2008 oddale poročilo o realizaciji projektov, financiranih za istoimenski javni razpis v letu 2007 (gre za predlagatelje, ki so prejeli proračunska sredstva
Mestne občine Celje v letu 2007).
Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa, pa so sofinancirani s strani
Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti
projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno
s tem razpisom.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo več projektov iz
tega razpisa. Pod točko 1.7. lahko predlagatelji oddajo samo en predlog.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– sofinanciranje projektov v preteklih treh
letih s strani Mestne občine Celje;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta;
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta;
– čas delovanja predlagatelja;
– delovanje predlagatelja v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
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opredeljen v razpisni dokumentaciji. Projekti
od 1.1. do 1.6. bodo oddani v celoti enemu
predlagatelju.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne
občine Celje: www.celje.si ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora
posredovati na elektronski naslov: zeljko.cigler@celje.si). Dodatne informacije v
zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti
osebno pri višjem svetovalcu Željku Ciglerju na tel. 03/42-65-852 ali 03/42-65-860
(tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti
MOC).
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
petek, 29. 2. 2008. Predlogi morajo v celoti
izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji predloge pošljejo izključno priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici na
kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – projekti mladinske dejavnosti
v letu 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti obvezno naveden polni naziv in naslov
predlagatelja.
10. Odpiranje ponudb bo vršila komisija,
imenovana s sklepom župana MOC. Odpiranje ponudb ne bo javno.
11. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in
pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni
iz nadaljnje obravnave s sklepom.
12. Vsi prijavljeni predlagatelji bodo o izidu prijav pisno obveščeni, ko bo komisija za
izbiro predlogov za sofinanciranje projektov
zaključila svoje delo.
Mestna občina Celje
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Javne dražbe
Št. 35280-0002-2008/1
Ob-985/08
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
na podlagi Letnega in posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti
Občine Vojnik za leto 2008 ter Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora Celjska
cesta 23, Vojnik, v izmeri 40,81 m²
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; matična številka: 5880386, ID številka za DDV: SI
67288006.
II. Predmet prodaje, izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Predmet prodaje je poslovni prostor v
izmeri 40,81 m² v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Celjska cesta 23, Vojnik,
ki je v lasti Občine Vojnik. Poslovno stanovanjski objekt stoji v središču Vojnika ob
Celjski cesti. V celotnem pritličju objekta so
poslovni prostori, predmet prodaje pa je poslovni prostor v izmeri 40,81 m², ki se nahaja
na jugozahodni strani objekta z dostopom s
Celjske ceste.
Izklicna cena za nepremičnino znaša
28.567 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
200 EUR.
Stroške overitve prodajne pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter davek na
promet nepremičnin nosi kupec.
III. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.
IV. Varščina: vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje
do torka 12. 2. 2008, do 12. ure nakazati
varščino v višini 2.900 EUR na račun Občine Vojnik št. 0133 9010 0003 082, odprt
pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba Celjska cesta 23«, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, vsem neuspelim dražiteljem
pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh od
dneva dražbe.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti dražitelji, ki bodo do torka, 12. 2. 2008,
do 12. ure na naslov organizatorja: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj - javna
dražba 13. 2. 2008« poleg potrdila o plačani
varščini predložili naslednje podatke oziroma dokumente: naziv kupca in njegov točen
naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in osebni dokument, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti
še izpis iz registra Davčne uprave RS, star
največ 30 dni, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko,

davčno številko, matično številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni. Dražitelj, ki
je pooblaščenec, mora predložiti notarsko
overjeno pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi v izvirniku.
Organizator pred pričetkom dražbe preveri, kdo izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator ne
nosi odgovornosti za založitev le-te.
VI. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila pogodba v roku 15 dni po končani
dražbi, celotno kupnino pa je kupec dolžan
plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in se pogodba
razveljavi, plačano varščino pa obdrži prodajalec. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pogodbe.
Nepremičnina preide v last in posest kupca
šele po plačilu celotne kupnine. Občina
Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec
bo poleg kupnine dolžan plačati še davek
na promet nepremičnin, notarsko overitev
pogodbe in vknjižbo lastninske pravice na
svoje ime.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 13. 2. 2008, ob 11. uri v sejni Občine Vojnik (1. nadstropje), Keršova
ulica 8, Vojnik.
VIII. Pravila javne dražbe
Dražitelji z vplačilom varščine sprejmejo pogoje, določene v tem razpisu javne
dražbe.
Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri se prodajna pogodba sklene
z najuspešnejšim dražiteljem, to je s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene
pogoje in ponudi najvišjo ceno. Postopek
javne dražbe se izvede v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07).
Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je
javna dražba neuspešna. Dražitelji z vplačilom varščine pristanejo na vnaprej določene pogoje, med katerimi je tudi sprejem
izklicne cene, zato se jim vplačana varščina
ne vrne.
Če dva ali več dražiteljev draži isto ceno,
nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša
cene.
Javna dražba se bo snemala.
IX. Rok za plačilo kupnine: najuspešnejši
dražitelj mora kupnino plačati najkasneje v
roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, in sicer
na račun Občine Vojnik št. 0133 9010 0003
082, odprt pri UJP Žalec. Plačilo celotne
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
X. Dodatne informacije: telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/78-00-620
(Mojca Skale in Maja Godec). Ogled nepre-

mičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
XI. Ustavitev postopka: pristojna komisija
za izvedbo javne dražbe lahko s soglasjem
župana Občine Vojnik ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve
prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti. V tem primeru
se ponudnikom povrne plačana varščina v
roku 8 dni brez obresti.
Občina Vojnik
Ob-1236/08
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., razpisuje
ustno javno dražbo
za prodajo parcel na območju Topilnice
Rudnika Idrija
Predmet prodaje so parcele na območju
bivše Topilnice Rudnika živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o., in sicer:
1. parcela št. 494/4, k.o. Idrija – mesto,
neplodno v izmeri 811,00 m2,
2. parcela št. 498/5, k.o. Idrija – mesto,
gozd v izmeri 1.489,00 m2,
3. parcela št. 498/4, k.o. Idrija – mesto,
cesta v izmeri 1.521,00 m2,
4. parcela št. 494/5, k.o. Idrija – mesto,
neplodno v izmeri 826,00 m2,
5. parcela št. 494/6, k.o. Idrija – mesto,
neplodno v izmeri 213,00 m2 in
6. parcela št. 498/6, k.o. Idrija – mesto,
gozd v izmeri 1.695,00 m2.
Skupaj 6.555,00 m2.
Parcele se prodajajo le kot celota.
Izklicna cena je določena na podlagi
cenitve pooblaščenega cenilca in znaša
77.426,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 200, 00 EUR.
Javna dražba bo v ponedeljek dne 4. 2.
2008 ob 10. uri v pisarni direktorja, na sedežu prodajalca, Bazoviška 2, Idrija.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije oziroma
državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Vsak dražitelj mora pred začetkom dražbe vplačati varščino v višini
7.743,00 EUR (10% izklicne cene). Varščina
se plača na transakcijski račun prodajalca št.
04752-0000325485. Pred začetkom dražbe
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu dražitelju bo varščina
vrnjena v treh dneh po opravljeni dražbi.
Parcele se prodajajo po sistemu videno
– kupljeno. Morebitnih kasnejših pripomb
prodajalec ne bo upošteval.
S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku
8 delovnih dni po opravljeni javni dražbi.
Preostali del kupnine mora kupec plačati v
roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določenem roku oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varščina v tem primeru ostane prodajalcu.
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Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, stroške vpisa
v zemljiško knjigo in drugo), nosi kupec.
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
vsak delovni dan od dneva objave do dneva dražbe, med 8. in 12. uro na sedežu
prodajalca pri direktorju mag. Marku Cigaletu, univ. dipl. inž. geol., osebno, ali po tel.
05/37-43-920. Ogled je možen vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Št. 478-126/2005/67
Ob-1237/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
Nepremičnine, parc. št. 217/2 – pašnik
v izmeri 223,00 m2, parc. št. 218/4 – stavbišče v izmeri 238,00 m2, parc. št. 218/5
– pašnik v izmeri 312,00 m2, parc. št. 221/1
– travnik v izmeri 559,00 m2, parc. št. 221/2
– pašnik v izmeri 77,00 m2, vse vpisane v
zk. vl. št. 217, k.o. Goriče (šifra k.o. 2088),
do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Kranj št. 3501-2095/2007-48/07
z dne 14. 11. 2007 izhaja, da se navedena
zemljišča nahajajo na območju za stanovanja.
Iz potrdila Mestne občine Kranj, št.
3502-0438/07-48/07 z dne 14. 11. 2007
izhaja, da Mestna občina Kranj uveljavlja
predkupno pravico na predmetnih zemljiščih, kar pomeni, da ima v postopku javne
dražbe možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
je izklicna cena 250.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Vse
parcele se prodajajo skupaj.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se
sklene v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice Mestne občine
Kranj. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša še za največ 15 dni.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v III.
nadstropju, in sicer v petek, 15. 2. 2008, z
začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnine, parc. št.
217/2, 218/4, 218/5, 221/1 in 221/2, vse
k.o. Goriče, znaša 25.000,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Goriče.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal dne 7. 2. 2008 od 10. do 11. ure. Za
dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43, faks 01/478-16-87,
e-pošta: maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.

9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-21/2008
Ob-666/08
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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
Ob-667/08
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob
Savi, d.o.o., skupščina družbe razpisuje prosto delovno mesto
direktorja družbe s 4-letnim mandatom.
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidirajo osebe, ki poleg v nadaljevanju navedenih zakonskih pogojev:
neomejeno poslovno sposobna fizična
oseba, razen osebe:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo,
zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in
sicer za obdobje petih let po pravnomoč-

nosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po
prestani kazni zapora,
– ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas
trajanja prepovedi;
izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– da imajo najmanj višješolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali druge ustrezne
smeri,
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da imajo sposobnost vodenja,
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije.
Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev, morajo kandidati poslati v zaprtih ovojnicah v 8 dneh po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.,
Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi, z
oznako »skupščina – za razpis«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja
Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-827/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJU
– UPB2) Občinska uprava Občine Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca v občinski upravi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz
upravnega postopka. 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, prav tako tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.

Delovno področje:
– priprava in pregled pogodb z zvezi
z delovanjem občinske uprave in njenim
stvarnim premoženjem,
– svetovanje pri zadevah z delovnih področij, ki so v pristojnosti občinske uprave,
– sodelovanje pri pripravi aktov iz sej
občinskega sveta,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje občinski upravi pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral
sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Videm, Videm pri Ptuju 54.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec« na naslov: Občina Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Darinka Ratajc, direktorica
uprave.
Občina Videm
Št. 161107-08-0038
Ob-848/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za delovno mesto:
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direktor Sklada Republike Slovenije
za nasledstvo, javnega sklada.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o
Skladu Republike Slovenije za nasledstvo
in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06
– ZSNVPN), in sicer:
– 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 osebe ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjav
lja, da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz tretje alineje iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam pred
ložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa sklad,
– določa, organizira in vodi delo in poslovanje sklada,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo, ki ju predlaga nadzornemu svetu v
sprejem,
– v soglasju z nadzornim svetom določa
sistemizacijo delovnih mest,
– poroča nadzornemu svetu o poslovanju sklada,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča
o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem
namenskega premoženja oziroma drugimi
zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah
nadzornega sveta,
– opravlja druge naloge, določene z
ZSNVPN in aktom o ustanovitvi.
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Direktorja imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra,
pristojnega za finance, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Direktor bo imenovan za dobo štirih let. Delo bo opravljal na
Skladu RS za nasledstvo, javni sklad, Trg
republike 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v petnajstih 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. 1101-3/2008 direktor Sklada RS
za nasledstvo, javnega sklada«.
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 ga. Kert na
številko 01/470-08-95.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 9
Ob-852/08
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna
enota, Oddelek za kadrovsko pravne zadeve razpisuje delovno mesto:
vodja območne enote Kočevje.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– univerzitetna izobrazba gozdarske
smeri (zaželen magisterij),
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,
– znanje enega svetovnega jezika,
– pet let delovnih izkušenj,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost.
Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za
zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona
o upravnem postopku ali spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu po Pravilniku o
pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Ur. l. RS, št. 70/98);
– ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila (na primer pogodba o
zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih
izkušnjah),
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vodjo območne enote Kočevje bo imenoval direktor po predhodnem mnenju Sveta
območne enote Kočevje, za dobo štirih let
in je lahko po končanem mandatu ponovno
imenovan.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih

izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno
vizijo organiziranja in vodenja dela območne
enote v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, s pripisom »prijava na javni razpis
za delovno mesto vodja OE Kočevje«.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 47/2008
Ob-853/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi
16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje
objavlja naslednja prosta delovna mesta:
1. predstojnik oddelka za splošno in
abdominalno kirurgijo (TDP),
2. predstojnik oddelka za ortopedijo
in športne poškodbe (TDP),
3. predstojnik kirurške službe (TDP),
4. predstojnik internistične službe.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe,
– doktor medicine – specialist (ad 1. specialist splošne kirurgije, ad 2. specialist ortopedije),
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista,
– cepljenje proti hepatitisu B.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave,
je 15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
Celje.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 1100-6/2007/6-0023292
Ob-997/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v Ministrstvu za
promet.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne, ekonomske, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– 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
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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,
– 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 promet
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 »tajno« 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 »tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
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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 Mariboru, Kopitarjeva
ulica 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 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.
Direktor Direkcije Republike Slovenije za
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v Ministrstvu za promet 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, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
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 promet
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Druge objave
Št. 007-16/2008/1
Ob-991/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca in sodnega
cenilca:
1. Ivan Rojko se razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovni
področji gozdarstva – gozdarstva, splošno
in kmetijstva – hortikulture, z dnem 9. 1.
2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-668/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Mete Zupančič razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Meti Zupančič v Ljubljani.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
pravne fakultete, da je opravil pravniški državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 01/07
Ob-817/08
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega
– večnamenskega vozila
1. Predmet prodaje: osebni avtomobil –
večnamensko vozilo Peugeot, Boxer – minibus, Hdi, registrska označba GO E6 – 866.
Vrsta vozila
Znamka in tip
Identifikacijska številka
Registrska označba
Leto proizvodnje, prva
registracija
Motor
Število sedežev
Prevoženi km
Veljavnost reg. tehnični
pregled

Osebno vozilo – kombibus
Peugeot Boxer 2.8 Hdi
VF3ZAPMPA17064161
GO E6 – 866
2002–2. 7. 2002
D–814043S, 2800 cm³, 93 kW
9
68.520 km
2. 7. 2008 / 2. 7. 2009

Lastnik: Ustanova »Fundacija Poti miru v
Posočju«, Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid.
2. Izhodiščna cena: v cenitvenem poročilu z dne 3. 12. 2007 je sodni cenilec
avtomobilske in strojne stroke Kavčič Gabrijel navedeno službeno vozilo ocenil na
8.950,00 EUR, kar predstavlja izhodiščno
ceno.
3. Način prodaje in vrsta pravnega posla:
vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene
prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s
tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da
bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno, bo pooblaščena
oseba za vodenje in izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala
vse enako uspele 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. Rok sklenitev pogodbe: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni
od zaključka zbiranja ponudb.
6. Ogled: ogled vozila je mogoč vsak
delovni dan do izreka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Tadejem
Korenom (tel. 05/389-01-66, 031/586-296),
ki interesentom nudi vse podrobnejše informacije.
7. Rok oddaje ponudbe: nakup na podlagi te objave se prične takoj po objavi v
Uradnem listu RS. Pisne ponudbe morajo
prispeti do 11. 2. 2008 do 13. ure, po pošti
oziroma morajo biti do tega roka osebno oddane v zaprti pisemski ovojnici z naslovom
ponudnika in navedbo »Ponudba za nakup
vozila«. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe.
8. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca,
naslov, telefonsko številko, davčno številko,
rok veljavnosti ponudbe (ne sme biti krajši
od 60 dni) ter ponujeno ceno za predmet
nakupa.
10. Odpiranje: odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni
v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele ponudbe pri izbiri ne bodo
upoštevane.
11. Stroški in davščine: vse stroške in
davščine v zvezi s prodajno pogodbo za
rabljeno vozilo, razen stroškov izdelave cenilnega poročila, stroške odjave vozila in
stroškov objave v Uradnem listu RS in medijih, nosi kupec.
12. Izročitev v posest: izročitev vozila v
posest je odložena do plačila celotne kupnine in stroškov.
13. Drugi pogoji: prodajalec si pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
Prav tako lahko pooblaščena oseba za vodenje in izpeljavo postopka prodaje ustavi
začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca
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zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena.
Ustanova
»Fundacija Poti miru v Posočju«
Št. 131/1
Ob-1007/08
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja silosov s tehnološko opremo in mostne tehtnice.
b) Kraj: Draženci pri Ptuju, Draženci 10/c
2250 Ptuj.
c) Vrsta nepremičnin:
parc. št. 373/112, funkcionalni objekt
490 m2, dvorišče 151 m2 in parc. št. 373/113,
funkcionalni objekt 392 m2, dvorišče 122 m2,
obe vl. št. 311 Draženci, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju.
Silose za žita, zgrajene leta 1987, predstavljajo devet silosnih celic iz jeklene pocinkane pločevine nazivne zmogljivosti
1.272 m3 s pripadajočo opremo. Mostna
tehtnica za tovorna vozila z zmogljivostjo
50 ton, na parc. št.: 373/110, k.o. Draženci,
je locirana ob vhodu na kompleks PE Krmila
Draženci in je klasične izvedbe. Navedena
parcela ni last Zavoda RS za blagovne rezerve.
Pripadajoča oprema silosov in cestne
tehtnice je v solasti družbe Perutnina Ptuj
d.d., ki ima na predmetnih nepremičninah
predkupno pravico.
Izhodiščna cena je 275.000, 00 EUR.
d) Nepremičnine se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu
pogodbe na transakcijski račun pri BACA
št. 29000-0055148819. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
6. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri BACA št.
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 14. 2. 2008 do 10. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
silosov in mostne tehtnice v Dražencih ne
odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe in
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 2. 2008 ob 11. uri,
v sejni sobi, VIII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 145-1/08-1-1466
Ob-1213/08
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana,
na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list
RS, št. 107/06), 6. člena Pravilnika o pogojih
za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06) in 2. ter
12. člena Pravilnika o opravljanju strokovnih
izpitov (Uradni list RS, št. 22/99), objavlja
roke za opravljanje strokovnega izpita
za zaposlene v agencijah za
zaposlovanje in skladih dela
1. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v letu 2008 organiziral strokovne izpite vsako prvo sredo v mesecu, razen
v januarju, juliju in avgustu. Kolikor je razpisani datum dela prost dan, se strokovni izpit
opravlja prvo naslednjo sredo v mesecu.
2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.
Če bo za posamezni izpitni rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit ne
bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni
pred rokom, bodo pravočasno obveščeni o
kraju in uri strokovnega izpita. Pisne odjave
strokovnega izpita so možne 3 delovne dni
pred izpitnim rokom. V nasprotnem primeru
se šteje, da kandidat izpita ni opravil.
4. V primeru neuspešno opravljenega
izpita je omogočeno ponovno opravljanje
v skladu s Pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov in na dan, ki ga določi izpitna
komisija.
5. Kandidati pošljejo prijavnico na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Služba za kadrovske in organizacijske zadeve, Rožna dolina, c. IX/6, 1000 Ljubljana.
Prijavnica je objavljena na spletnih straneh Zavoda (www.ess.gov.si) v rubriki /Za
delodajalce/Storitve za plačilo/Za koncesionarje. Na podlagi prijave k izpitu bo kandidat dobil seznam potrebne literature za
strokovni izpit.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Traudi Omejc Mihalič, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba
za kadrovske in organizacijske zadeve,
Rožna dolina, c. IX/6, 1000 Ljubljana, tel.
01/47-90-985.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
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Ob-1247/08
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.
95 z dne 22. 1. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo osebnega vozila
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje: osebni avto znamke
Audi A4 Avant 2.0, Quattro TFSI, letnik 2005,
število prevoženih kilometrov: 76.500.
3. Izhodiščna cena: 23.800,00 EUR z
DDV. Cena ne vključuje davka na motorna
vozila.
4. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno, kolikor predkupni upravičenec ne bo uveljavljal predkupne pravice.
5. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba
za nakup«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«
– potrdilo o plačani kavciji.
6. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o
plačani kavciji v višini 10% ponudbe. Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v
kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
v roku 15 dni.
7. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj
po uveljavitvi pogodbe.
8. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, vozilo prevzel
najkasneje v roku 10 dni po plačilu.
9. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi zahteve, poslane na
naslov: prodaja@dars.si ali na faks št.
01/300-99-74.
10. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 5. 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 osebnega vozila – ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
11. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni. Prepozno
prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne
bodo upoštevane.
12. Način odprodaje: vozilo se odproda
po sistemu »videno-kupljeno«, zato kupec
nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
13. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.
14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
DARS d.d.
Št. 360-01-100/2004
Ob-840/08
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja
na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter Progra-
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ma prodaje stvarnega premoženja Občine
Vrhnika, sprejetega z Odlokom o proračunu
Občine Vrhnika za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
122/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Tržaška 24,
Vrhnika
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so prostori na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika.
Prostori se nahajajo v pritličju in nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta. Skupna
površina prostorov znaša 671,72 m2. Poslovno stanovanjski objekt stoji na zemljišču
parcela št. 2053/9, k.o. Vrhnika, skupne površine 774 m2.
Izhodiščna cena: 570.000,00 EUR.
3. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
za katerega bo Komisija za pridobivanje,
razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 30 dni po prejemu obvestila
o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da
je od nakupa odstopil in ima Občina Vrhnika
pravico zadržati vplačano varščino.
– Kupnino poravna kupec na transakcijski
račun Občine Vrhnika št. 03140-0100001093
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan plačati varščino v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnin,
– zahtevane priloge.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dovoljenja (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki), ne starejši od 30 dni,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 30 dni,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 3. 3. 2008. Za pravočasno ponudbo se bo štela tista ponudba,
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ki bo prispela do 3. 3. 2008 do 12. ure. V
primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu
z določili tega razpisa, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno na pošti ali osebno v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – Tržaška cesta 24« na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Edino merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene kupnine.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Župan oziroma Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim
premoženjem Občine Vrhnika lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe, ne da bi
za to navedla razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena.
6. Informacije: podrobnejše informacije o
pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za
ogled dobijo interesenti na Občini Vrhnika,
Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel.
755-54-21. Ogled nepremičnine je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Vrhnika
Št. 610-00001/2008-5300
Ob-1212/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/02), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) in Odloka o proračunu Mestne občine za leto 2008 (Uradni list RS, št. 12/07)
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Celje v letu
2008
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofinancirala Mestne občina
Celje v letu 2008.
2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na področju:
A) ljubiteljske kulturne dejavnosti;
in sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih:
B) založniške dejavnosti;
C) plesne dejavnosti;
D) vizualne dejavnosti.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost
kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna
predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2008
sofinancirala MOC (sedma alineja 2. člena
ZUJIK).
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi in
druge nepridobitne organizacije zasebnega
prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno de-

javnost in so kot taki registrirani v posebnem
razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju kulture v
javnem interesu in katere ustanoviteljica ni
lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna
uravnoteženost
projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega
projekta v finančni konstrukciji ujemajo
(odhodki=prihodki). Prikazani in navedeni
morajo biti vsi viri financiranja projekta in
njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se
lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva:
a) za vsa področja:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska iz sodnega
registra oziroma drugega javnega registra
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v
RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče na območju MOC najmanj 3 leta,
vštevši od dneva zaključka pozivnega roka
nazaj;
– da bodo prijavljene projekte izvedli v
letu 2008 na območju MOC;
– da bodo v svoji prijavi na poziv obvezno podali izjavo in predložili oziroma predstavili najmanj enkratno brezplačno predstavitev svojega prijavljenega projekta oziroma
dela projekta na lokaciji Starega mestnega
jedra Celja in Celjskega gradu v letu 2008.
Predlagatelji imajo možnost predstavitve
svojega projekta v vsakem primeru, tudi če
ne bodo sofinancirani po pozivu. Bodo pa
za predstavitev projekta prejeli ustrezne reference;
– da so predložili Poročilo o izvedbi projektov oziroma programov za leto 2007,
če so bili v tem letu sofinancirani s strani
MOC;
– da bo na vseh dogodkih in spremnih
gradivih dogodkov (A), C) in D)) oziroma
v publikacijah (B) ustrezno z logotipom in
besedilom navedeno, da je projekt sofinancirala MOC.
b) za področje A) ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturna
društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A) ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih
področjih (B), C) in D));
– da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih
dogodkov;
c) za področje B) založniške dejavnosti:
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče (samo za področje B)) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva
zaključka pozivnega roka nazaj;
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek
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iz sodnega registra ali druge evidence za
pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v
razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju
Mestne občine Celje najmanj 3 leta;
d) na področje C) plesne dejavnosti in D)
vizualne dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek
iz sodnega registra ali druge evidence za
pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo svoj
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta.
Vsak predlagatelj se lahko prijavi le z
enim predlogom na le eno izmed področij
tega poziva.
5. Kriteriji poziva in maksimalno število
točk:
– kakovost in inovativnost projekta

25 točk

– dostopnost projekta občanom; (znotraj RS, regije, MOC)

5 točk

– število realiziranih projektov (predstav, razstav, koncertov
ipd.) v zadnjih 3 letih (za področje A), C) in D))

10 točk

– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma
izdanih številk revij v zadnjih 3 letih (samo za področje B))

10 točk

– lastna produkcija predlaganega projekta (trajanje konkretne
vsebine projekta vsaj 60 minut)

10 točk

– reference predlagatelja (število kritik, nagrad) oziroma
medijska odzivnost za pretekle projekte oziroma programe
predlagatelja (kopije objav člankov, mnenja kritikov …)

15 točk

– realno prikazana finančna konstrukcija projekta

15 točk

– datumsko predviden in opredeljen način predstavitve projekta

5 točk

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo projekta

5 točk

– projekt se po vsebinski zasnovi in izvajalcih razlikuje od
drugih projektov
Skupaj

10 točk
100 točk

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, kar je
razvidno iz dokumentacije poziva.
6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2008 predvidenih sredstev
103.071,25 EUR na kontu št. 413302 za
sofinanciranje kulturnih projektov, za naslednja področja v zneskih:
A) ljubiteljske kulturne dejavnosti:
75.112,66 EUR,
B) založniška dejavnost: 8.345,85 EUR,
C) plesna dejavnost: 9.180,43 EUR,
D) vizualne dejavnosti: 10.432,31 EUR,
Skupaj: 103.071,25 EUR.
Za predloge projektov predlagateljev na
vseh področjih poziva (A) ljubiteljske kulturne dejavnosti, B) založniške dejavnosti, C)
plesne dejavnosti in D) vizualne dejavnosti),
ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so
sofinancirani s strani Mestne občine Celje
na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti
sofinancirani skladno s tem pozivom.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih
finančna konstrukcija ne bo realna ali bo
ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi
bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem
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projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju
projekta v letu 2008. Projekt bo sofinancirala
v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane
vloge predlogov poziva: poziv se prične z
objavo v Uradnem listu RS z dne 25. 1.
2008 in zaključi z dnem ponedeljek, 25. 2.
2008. V okviru tega roka se bodo vloge
obravnavale kontinuirano po vrstnem redu
prispetja prijave.
9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta.
2. Navodila predlagateljem za izdelavo
vloge predloga projekta.
3. Podpisan in žigosan obrazec podatkov
o predlagatelju predloga projekta – OBR-1.
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva
in točnih podatkih – OBR-2.
5. Izjava o nepridobitnem izvajanju projekta – OBR-3.
6. Predlog projekta – OBR-4.
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta – OBR-5.
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za
leto 2007 – OBR-6.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko
predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo
na spletni strani Mestne občine Celje http://
www.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn
oziroma jo lahko prejmejo po elektronski
pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak
dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri višjemu svetovalcu Vladu Koželu, tel. 03/426-58-86, e-mail: (vlado.kozel@celje.si).
10. Vsebina vloge predlogov in način
pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem za
izdelavo vloge predloga projekta v razpisni
dokumentaciji in predložiti vse zahtevane
dokumente 4. točke Navodila predlagateljem programov (rimska I. do VIII.). Rok za
oddajo predlogov projektov je 25. 2. 2008.
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega
žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno
občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem
roku se bodo vloge izločale kot prepozne
brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2008, z navedbo
področja poziva, kot npr.: A) Ljubiteljske
kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za
katero področje poziva predlagatelj oddaja
vlogo predloga in številko objave javnega poziva v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti obvezno naveden
poln naslov predlagatelja posameznega
projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo
javno. Uradna oseba in strokovna komisija
za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo
odpirala vloge po vrstnem redu prispetja.
Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v
času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, t.j. do ponedeljka, 25. 2.
2008. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog
v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti
MOC ne bo mogoča.
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Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z
Navodili predlagateljem za izdelavo vloge
predloga projekta v dokumentaciji poziva,
se bo štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom
zavrže.
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na kriterije v javnem pozivu
in obvestila vsakega predlagatelja, ki mu je
ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe.
Predlagatelji bodo imeli možnost, da se
bodo izjavili o predlogu strokovne komisije
v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele
povratne izjave predlagateljev in oblikovala
končni predlog sofinanciranja projektov oziroma programov.
Predlagatelji projektov bodo o končnem
izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani
MOC obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje
Ob-851/08
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec opr. št. St 11/2006 z dne
21. 12. 2007 objava
javnega zbiranja ponudb
Odreja se prodaja dela premoženja stečajnega dolžnika Lesna pohištvo d.o.o. – v
stečaju, Pameče 150, Slovenj Gradec, z
javnim zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje
Blagovna znamka »Lesna« registrirana
pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod
opr. št. 200170086 dne 3. 9. 2001, znamka pa pod registrsko številko 9370784 dne
16. 5. 1994. Znamka je zaščitena za dobo
10 let do 19. januarja 2011 in jo je možno
obnoviti.
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Znamka pokriva:
– razred 19 (lesne plošče, vključno iverne, vlaknene, vezane in opažne plošče;
stavbno pohištvo, namreč okna, vrata, polkna, rolete, stenske in stropne obloge, parket in ladijski pod),
– razred 20 (pohištvo; notranje pohištvo,
namreč sobno, kuhinjsko, pisarniško in kopalniško, oblazinjeno pohištvo).
Navedena blagovna znamka se proda za
najnižjo ceno 78.493,00 EUR.
II. Pogoji prodaje
Ponudniki naj pošljejo ponudbe v zaprti
ovojnici v 15 dneh od objave tega razpisa v
Uradnem listu RS (dan objave v Uradnem
listu RS, je prvi dan roka prijave) na Okrožno
sodišče Slovenj Gradec z oznako: St 11/2006
– ponudba za odkup, ne odpiraj.
Pisna ponudba mora vsebovati točen
naziv kupca, njegov točen naslov oziroma
ime firme, davčno številko, predmet ponudbe, ponujeni znesek, ponudbo pa mora
podpisati odgovorna oseba. Pri izbiri bodo
upoštevane samo popolne in pravočasne
ponudbe.
Kot ponudniki lahko sodelujejo, razen
omejitev, določenih v 153. člena ZPPSL vse
fizične in pravne osebe, ki bodo predložile
največ 10 dni star izpisek iz sodnega registra o registraciji v Republiki Sloveniji, vse v
izvirniku ali pri notarju overjeni fotokopiji ter
javno listino ali izjavo iz četrtega odstavka
153. člena ZPPSL, overjeno pri notarju.
Kupci ne morejo biti fizične ali pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL ter
pravne osebe, katerih delež pripada prej
navedenim osebam in presega 10% delež
celotnega osnovnega kapitala te pravne
osebe.
Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo ponudbi predložiti veljavno pooblastilo.

Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene najnižje kupnine na TRR
stečajnega dolžnika št. 20470-0255877415
pri Koroška banka d.d. Slovenj Gradec s pripisom »ponudba za odkup St 11/2006« in
vplačilo dokazati s predložitvijo kopije nakazila kot priloge ponudbi.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, drugim pa se bo vrnila v roku treh
dni po končani javni dražbi brez obresti.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v roku 8 dni od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb.
III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani ponudnik je dolžan celotno kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR stečajnega dolžnika, pri
čemer se mu plačana varščina všteje v
kupnino. Če preostanka kupnine v roku ne
plača in plačila ustrezno ne zavaruje velja, da je odstopil od nakupa in se prodaja
razveljavi, plačana varščina oziroma del
kupnine se mu ne vrne in zapade v korist
stečajnega dolžnika.
Plačilo kupnine se lahko odloži tudi za
obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo
kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno
in brezpogojno garancijo prvovrstne banke
na poziv in za znesek kupnine.
Davek na dodano vrednost in vse druge
stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in druge stroške je dolžan poravnati
kupec.
Poziv z zbiranjem ponudb se objavi v
Uradnem listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnemu upravitelju odv. Tonetu Kozelju iz Slovenj Gradca, Glavni trg 39,
oziroma na tel. 02/88-41-545.
Lesna pohištvo d.o.o. – v stečaju
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Evidence sindikatov
Št. 101-74/2007-5
Ob-31299/07
Temeljni akt – Pravila Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije, Sindikata delavcev trgovine, Sindikata družbe O 1 S, s
skrajšanim imenom Sindikat družbe O 1
S, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, se z
dnem 18. 10. 2007 hrani pri upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste, Proletarska cesta 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 152.
Št. 101-2/2007
Ob-34318/07
Upravna enota Cerknica sprejme v hrambo Pravila za delovanje Sindikata centrov
za socialno delo SINCE 07 v zavodu Center za socialno delo Cerknica, Partizanska 1, 1380 Cerknica.
Pravila sindikata so dne 28. 11. 2007
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Cerknica pod zap. št. 50.
Ime in kratica sindikata: KSS PERGAM,
SINCE 07, Sindikat centrov za socialno delo,
Sindikat Centra za socialno delo Cerknica.
Sedež sindikata: Center za socialno delo
Cerknica, Partizanska 1, 1380 Cerknica.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-671/08
Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja,
Stop, Moj mikro, Smrklja, Lady križanke,
Naša žena, Ljubezenske zgodbe Barbare Cartland, Kih, Modna Jana, Ambient,
Rože in vrt, Pri nas doma, Lepa in zdrava,
Obrazi, Moj Sonček.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Monera trgovsko podjetje d.o.o., Tabor 4,
1000 Ljubljana in Media DS, Likozarjeva 3,
1000 Ljubljana.
Član uprave izdajatelja: Matej Raščan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine
Guzej, Dean Gončin, Jelka Sežun.
Ob-672/08
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14.
Ime medija: Večer, 7 dni, Naš dom, vecer.si, Vroči Kaj in Blogorola.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
(19,9981%),
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,9392%),
– Infond Holding, d.d., Titova cesta 2a,
Maribor (58,8194%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (9,9998%).
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Željko
Vogrin, Tamara Zajec, Petrina Šebart Žižek
in Borko De Corti.
Ob-673/08
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.,
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100% lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Iva
nuša.
Ob-674/08
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100%.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, To-

maž Oblak, Mojca Murnik, Vida Bališ, Brane
Križaj, Zori Bartol, Egidij Bučan, Uroš Košir,
Anđelko Vahtarič, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-675/08
Pravna oseba: ATV Babnik & CO d.n.o.
Sedež: Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ATV Signal Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Franc Babnik, Pokopališka pot 8, 1270 Litija, 100% lastnik in upravljalec.
Ob-676/08
1. Ime medija: Vaša televizija (VTV).
2. Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova
cesta 10, Velenje.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče
oseb, ki imajo več kot 5% delež kapitala
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje –
78,60%, Helena Djordjevič, Šaleška 18d,
Velenje – 21,40%.
4. Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-677/08
V skladu z 12. in 64. členom Zakona o
medijih, Evropski inštitut za komuniciranje in
kulturo kot založnik revije Javnost-The Public objavlja imena oseb, ki imajo v njegovem premoženju več kot petodstotni delež.
Naslednje fizične osebe imajo kot ustanovitelji inštituta vsak po 16,66-odstotni delež:
1. Andrew Calabrese, 287 Campus Box,
Boulder, Colorado 80309-0287, ZDA,
2. Hanno Hardt, Gornji trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
3. Nick Jankowski, Jacob van Lennepkade t.o. 166, 1054 ZX Amsterdam, Nizozemska,
4. Colin Sparks, 39 Sylthan Avenue, London N225 JA, Velika Britanija,
5. Slavko Splichal, Smrekarjeva 35, 1000
Ljubljana, Slovenija,
6. Michael Traber, 357 Kennington Lane,
London SE11 5QY, Velika Britanija.
Ustanovitelji so tudi člani upravnega odbora inštituta.
Št. 011/08
Ob-696/08
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta
izdajatelja: Marjan Kramar, Zlatko Kavčič,
France Arhar, Aleš Žajdela, Niko Kač,
Vojko Čok, Cvetka Selšek, Matjaž Kovačič,
Draško Veselinovič, Boris Pesjak, Božo
Štor, Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Anton
Romih.
Ob-819/08
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič, objavlja, da imajo družbeniki lastninske deleže
oziroma glasovalne pravice razporejene v
naslednjem razmerju:
Več, kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,11%,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika
– 64,13%,
3. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,76%.
Drugih družbenikov v Radio Gorenc
d.o.o., Balos 4, Tržič, ni.
Ob-996/08
Ime javnega glasila: Radio Energy.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta krških žrtev 135, 8270 Krško.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Puntar Marinka, Anke Salmičeve 73, 8273 Leskovec pri
Krškem, 100%.
Direktor: Marinka Puntar.
Ob-1006/08
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 odstotkov kapitala imajo:
Naš čas, d.o.o. 38,64%, Boris Zakošek
18,05%, Mira Zakošek 8,64%, Stanislav
Vovk 7,67%, Mitja Čretnik 6,55%, Nina Jug
5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
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Objave gospodarskih družb
Ob-849/08
Na podlagi 495. člena ZGD-1 in 5. člena Družbene pogodbe družbe G.Panj, poslovne storitve, d.o.o., Litijska cesta 297b,
1261 Ljubljana, matična številka: 2365405,
vpisane pod vložno številko 1/48817/00
Okrožnega sodišča v Ljubljani (v nadaljevanju: Družba), sta družbenici Družbe Darija
Vrankar, EMŠO 0410962505515, Sostrska
cesta 2b, Ljubljana in Slavica Rečnik, EMŠO
1710968505239, Novo Polje c. XXI/9b, Ljubljana dne 3. 1. 2008 soglasno sprejeli sklep
o vračilu vplačanih naknadnih vplačil v višini 810.125,00 EUR, ki so bila vplačana
v nedenarni obliki na podlagi Pogodbe o
izročitvi stvarnega vložka na podlagi sklepa
o naknadnih vplačilih. Celoten znesek bo vrnjen družbenicama iz vsakokratnih likvidnostnih presežkov najkasneje v roku 10 let od
sprejetja sklepa o vračilu naknadnih vplačil,
pri čemer jima bo prvi obrok zaradi varstva
upnikov izplačan po poteku trimesečnega
zakonskega roka.
Vezano na sprejem sklepa ustanoviteljev Družbe o vračilu naknadnih vplačil je
bilo hkrati ugotovljeno, da družba nima izgub in nima neporavnanih obveznosti ter
da vračilo naknadnih vplačil ne bo imelo
nikakršnega vpliva na kritje osnovnega kapitala Družbe.
G.Panj d.o.o.
Matjaž Rečnik, direktor

Sklici skupščin
Ob-999/08
Preklic
Stečajni upravitelj družbe Skupina KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d. – v stečaju,
Fužine 9, 1240 Kamnik, preklicuje 13. skupščino družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. – v stečaju, Fužine 9, 1240
Kamnik, sklicane za 28. 1. 2008 ob 13. uri
v prostorih družbe Equity d.o.o., Žebljarska
5, Kamnik.
Stečajni upravitelj
Marko Drobež, univ. dipl. prav.
Ob-850/08
Vabimo vas, da se udeležite
7. redne skupščine
družbe HELDOM, družba za podjetniško
svetovanje, d.d.,
ki jo sklicujemo na podlagi 26. člena Statuta HELDOM, družba za podjetniško svetovanje, d.d., in sicer v ponedeljek, dne 25. 2.
2008, ob 12. uri v veliki sejni sobi v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in
umetnih smol Količevo d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale.

Ob-1008/08
AT&T Global Network Holdings LLC,
Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wlilmington, Delaware 19801 ZDA,
kot ustanovitelj in edini družbenik družbe
AT&T globalne omrežne storitve d.o.o., po
svojem pooblaščencu: Ellen Spano sprejme naslednje sklepe o vračilu naknadnega
vplačila družbeniku:
1. Ugotovi se, da je družbenik dne 5. januarja 2004 vplačal na račun družbe AT&T
globalne omrežne storitve d.o.o. znesek
664.700.000,00 SIT kot naknadno vplačilo
za kritje dela izgube, ugotovljene za poslovno leto 2002.
2. Glede na to, da je bil za popolno kritje
izgube porabljen del vplačanega zneska v
višini 308.638.000,00 SIT, znašajo razpoložljiva sredstva iz naslova naknadnih vplačil še 1.485.820,40 EUR. Družbenik zato
v skladu in na podlagi 495. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklene, da se mu
del sredstev iz naslova naknadnih vplačil v
znesku 500.000,00 EUR vrne.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Izplačilo dela naknadnega vplačila v
znesku 500.000,00 EUR se izvrši po preteku treh mesecev od dneva objave tega
sklepa.
AT&T Global Network Holdings LLC,
Corporation Trust Center

Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
II. Izvolitev organov skupščine.
III. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2007.
IV. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 in
sprememba statuta.
IV. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: Delničarji se
lahko udeležijo skupščine in uresničujejo
glasovalno pravico na skupščini pod
pogojem, da najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščini na sedežu uprave družbe v
registrirni pisarni,
– s pooblastilom: Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke

pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni.
V skladu s tem Vas pozivamo, da najkasneje do 22. 2. 2008 prijavite svojo udeležbo
oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje
na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 50%
osnovnega kapitala družbe. Če skupščina
ob napovedanem terminu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim
redom dne 25. 2. 2008 ob 13. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Predlogi sklepov 7. redne skupščine
družbe HELDOM, družba za podjetniško
svetovanje, d.d., z dne 25. 2. 2008
K točki II.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž
Osojnik in Anica Urankar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek.
K točki III.
Sklep:
1. Bilančni
dobiček
v
višini
110.778,90 EUR se uporabi za naslednje
namene:
– razdelitev za dividende 108.051,84
EUR,
– preneseni dobiček 2.727,06 EUR.
Bruto dividenda na delnico znaša
0,32 EUR.
Dividenda se izplača 12. 3. 2008. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine, t.j. 27. 2. 2008.
Kolikor bo, zaradi stanja lastnih delnic, znesek za izplačilo dividend nižji od
108.051,84 EUR, se razlika razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
K točki IV.
Sklep:
1. Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008
tako, da se glasi:
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vred
nostnimi papirji in borznim blagom
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66.190 Druge pomožne dejavnosti za
finančne storitve, razen za zavarovalništvo
in pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti razen
zastopanja strank
69.200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.110 Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanja.
2. Spremeni se prvi odstavek 2. člena
Statuta družbe tako, da se glasi:
»Dejavnost družbe je:
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
66.121 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti razen
zastopanja strank
69.200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanja.«
3. Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta družbe.
Utemeljitev sprememb statuta: spremembe statuta narekuje Uredba o Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07),
ki se uporablja od 1. 1. 2008 in določa uskladitev dejavnosti družbe z novo Uredbo.
HELDOM d.d.
Janez Mirnik
direktor
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-820/08
Ustanovitelji gospodarske zbornice »Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji«
na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah, sklicujejo
ustanovno skupščino za ustanovitev istoimenske gospodarske zbornice. Na ustanovni skupščini bodo ustanovni člani sprejeli statut gospodarske zbornice »Britanska
gospodarska zbornica v Sloveniji« in izvolili
njene organe. Ustanovna skupščina bo potekala v poslovnih prostorih družbe Ernst &
Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, v torek 26. 2. 2008 ob 8. uri. Vabimo
vse zainteresirane, ki izpolnjujejo pogoje po
Zakonu o gospodarskih družbah, da svojo
udeležbo pisno prijavijo do torka 19. 2. 2008
na naslov Kevin Morrison, KD Group, Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana.
KD Življenje, zavarovalnica,
Kevin Morrison, zastopnik
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Zavarovanja terjatev
SV 17/2008
Ob-1248/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-17/2008 z dne
21. 1. 2008, je bilo enoinpolsobno stanovanje številka 1, v pritličju večstanovanjskega
objekta št. 10221 v Novem mestu, Žlebej 9,
stoječ na parc. št. 237/1, k.o., Novo mesto,
v skupni izmeri 38,90 m2, last kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja Matjaža Mišmaša, rojenega 6. 7. 1980, stanujočega Ob
Težki vodi 69, 8000 Novo mesto, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 11. 2007,
zastavljeno v korist upnice banke UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
82.645,00 CHF, s pripadki.

SV 32/08
Ob-1252/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 32/08, DK 2/08 z dne
17. 1. 2008, je bilo trisobno stanovanje št.
19 v izmeri 76,54 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Miklošičeva 2b v Domžalah, ki stoji na parc. št.
4024, k.o. Domžale, skupaj s sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter funkcionalnim
zemljišču večstanovanjske stavbe ter last
zastavne dolžnice Visenjak Gabrijele do ½
in zastavnega dolžnika Popelar Primoža do
½, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, EMŠO
5101727, za zavarovanje terjatve v višini
119.000,00 CHF s pp.

SV 64/2008
Ob-1249/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 64/2008 z dne 16. 1.
2008, je stanovanje z oznako 3-C v izmeri
66,52 m², etaža 4,1 – identifikacijska št.
dela stavbe 0659/1363/12, v stavbi v Mariboru, Žitna 12, – parc. št. 1109/1, 1109/2,
1109/14, 1109/16, 1109/19 in 1109/24, k.o.
Tabor, last Čertalič Bojana, stan. Pekre, Begova ulica 51, na temelju pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z dne 24. 12.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
60.000,00 EUR s pp.

SV 31/08
Ob-1253/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 31/08, DK 1/08 z dne
17. 1. 2008, je bilo enosobno stanovanje št.
54 v skupni izmeri 48,10 m2, v 10. nadstropju, v stanovanjski stolpnici C-2 na naslovu
Ulica Matije Tomca 1, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3894, 3898 in 3899, vse k.o. Domžale, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter funkcionalnim zemljišču večstanovanjske stavbe ter last zastavne dolžnice Novak Špele do celote, zastavljeno v
korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska
62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje
terjatve v višini 55.000,00 EUR s pp.

SV 15/08
Ob-1250/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 15/08 z dne 18. 1. 2008, je
bilo stanovanje št. 57, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe
na parc. št. 474, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 77,78 m2, last zastaviteljev Huseina
Terzića in Mufide Terzić, vsakega do 1/2, na
podlagi pogodbe št. ISP 101/93-O o prodaji
stanovanja z dne 24. 2. 1993, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica - Bank Borovlje
- Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠO 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000,00 EUR s pripadki.
SV 14/08
Ob-1251/08
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Nade Svetina, opr. št. SV 14/08 z dne 22. 1.
2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 20
v skupni izmeri 59,68 m2, ki se nahaja v
4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Cesta 1. maja 26 B, 4270 Jesenice, stoječe
na parcelah št. 802/8, 802/9, 804/14, 804/7
in 806/2, k.o. Jesenice, last kreditojemalca Milovana Višića ter kreditojemalke Nade
Macura, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 22. 5. 2006, sklenjene s Špelo Koselj in Ivanom Kosljem, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
88.810,00 CHF, s pripadki.

SV 15/2008
Ob-1254/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 15/2008 z dne
14. 1. 2008, je stanovanje številka 7 v izmeri
50,87 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gosposvetska
cesta 069, Maribor, na parceli številka 999/1
katastrska občina Koroška vrata, katerega
lastnica je zastavna dolžnica Simona Joras,
EMŠO 2109967505292, stanujoča Gosposvetska cesta 69, Maribor, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 8.
2002, sklenjene s prodajalko Simono Dragorajac in zastavno dolžnico kot kupovalko.
Sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja opr. št. SV 44/2000 z dne 17. 1. 2000,
sklenjenega med Simono Dragorajac in Dragorajac Vladimirjem, namenjenega za zemljiško knjigo ter prodajne pogodbe številka
578/94 z dne 13. 10. 1994, sklenjene med
Stanovanjskim skladom Občine Maribor, kot
prodajalcem ter Dragorajac Simono in Vladimirjem, kot kupcema, zastavljeno v korist
Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004,
2000 Maribor, matična številka 5860580, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 102.000,00 EUR s pripadki.
SV 74/2008
Ob-1255/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 74/2008 z dne

17. 1. 2008, je bila nepremičnina, in sicer
stanovanje z balkonom ter kletno shrambo
v skupni izmeri 59,75 m2 površine, številka
etaže 4,5,1, z identifikacijsko številko dela
stavbe 0657/01006/012, Krekova ulica 14A,
Maribor, na parc. št. 858 in parc. št. 857/3,
obe k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja Košar Andreja, EMŠO 2903976500102, stanujočega Teharje 011, Teharje, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe za nakup
stanovanja večstanovanjske stavbe v Mariboru, Krekova ulica 14 A, številka Krek
8/2007 z dne 4. 12. 2007, sklenjene med
Dodoma d.o.o., Maribor in Kapitol nepremičnine d.o.o., Celje, kot prodajalcema ter
Košar Andrejem, kot kupcem, zastavljena
v korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična
št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000,00 EUR s pripadki,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
31. 1. 2033.
SV 103/2008
Ob-1256/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 103/2008 z
dne 22. 1. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v pritličju, v stanovanjskem
objektu na Prušnikovi ulici 010 v Mariboru,
pripisanem pri vložni številki 1414, katastrska Občina Spodnje Radvanje, parcela številka 929/15, ki je last zastaviteljice Valerije
Varga, EMŠO 1006952505353, stanujoče
Maribor, Prušnikova ulica 010, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 9. 12. 1991 ter aneksa
številka 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja z dne 8. 1. 2008, oboje sklenjeno s prodajalcem Kruh-pecivo p.o. Maribor
oziroma njegovim pravnim naslednikom Žito
prehrambena industrija d.d., Ljubljana, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve upnice napram dolžnicama
Lei Varga, EMŠO 1710982505136, stanujoči Maribor, Prušnikova ulica 010 in Valeriji Varga, EMŠO 1006952505353, stanujoči Maribor, Prušnikova ulica 010, v višini
82.100,00 CHF s pripadki oziroma v evro
protivrednosti po prodajnem podjetniškem
tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je
končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 12.
2024.
SV 45/08
Ob-1552/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-45/08 z dne 22. 1. 2008, je bilo stanovanje v izmeri 34,96 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske stavbe Partizanska 15,
Slovenska Bistrica, k.o. Slovenska Bistrica,
v lasti Mandl Stanislave do celote, na podlagi darilne pogodbe o darovanju stanovanja z
dne 15. 12. 1992, zastavljeno v korist upnika Hypo Leasinng d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 5834163,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
10.020,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 15/2005
Os-678/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 15/2005 sklep z dne 14. 1. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
»TOM«, Trgovina z mešanim blagom
Tomplak Hinko s.p., Dobrina 7, Loka
pri Žusmu – v stečaju (matična številka:
5052523, ID št. za DDV: SI60699736), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: »TOM«, Trgovina z mešanim blagom Tomplak Hinko
s.p., Dobrina 7, Loka pri Žusmu – v stečaju
(matična številka: 5052523, ID št. za DDV:
SI60699736), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 1. 2008
St 35/2007
Os-679/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2007 z dne 16. 1. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Kompas Karavanke jug d.o.o., 4270 Jesenice, Sp. Plavž
24c, matična št. družbe: 2181703, davčna
št. družbe SI 94937486.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, 4290 Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 4. 2008, ob 14. uri, v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% evrske vrednosti od skupne vsote
prijavljenih terjatev posameznega upnika,
vendar najmanj 7,93 EUR (1.900,00 SIT)
in največ 158,57 EUR (38.000,00 SIT), na
račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na št.
11-42170-7110006-55403507 za pravne
osebe in račun št. 0110 0845 0085 872,
sklic na št. 11-42170-7110006-55403507 za
fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 16. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 1. 2008
St 134/2007
Os-680/08
To sodišče je s sklepom St 134/2007 dne
21. 12. 2007 zaradi prodaje pravne osebe
ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom

Orbico Elektro d.o.o., Savlje 89, Ljubljana
– v stečaju, postopek pa se nadaljuje zoper
stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2008
St 81/2007
Os-681/08
To sodišče je s sklepom St 81/2007 dne
7. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kalgari Lutišoski d.o.o., Bratovševa ploščad 7, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
St 147/2007
Os-682/08
To sodišče je s sklepom St 147/2007
dne 14. 1. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sabahudin, servis, trgovina in posredovanje, d.o.o., Peričeva ulica
11, Ljubljana, matična številka 5967201,
vložna številka 12885300, davčna številka
SI46293060, šifra dejavnosti 70.120.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv. Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8,
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 dokazili o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 4. 2008 ob 10.15, v razpravni dvorani
št. II., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2008
St 159/2007
Os-683/08
To sodišče je s sklepom St 159/2007
dne 14. 1. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Husić Mirsad s.p., Ulica
prvoborcev 35, Hrastnik, matična številka
1779478, številka dejavnosti 45.310, davčna številka 16844190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj iz Komende.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-

mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s 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 10. uri v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2008
St 116/2007
Os-684/08
To sodišče je s sklepom St 116/2007
dne 14. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Pejčić Žarko Gradbeništvo
in avtoprevozništvo s.p., Ravna pot 23,
Ljubljana, 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 14. 1. 2008
St 250/2005
Os-685/08
To sodišče je s sklepom St 250/2005
dne 14. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Feroterm d.o.o. – v stečaju,
Cesta Dolomitskega odreda 10, 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 14. 1. 2008
St 183/2007
Os-686/08
To sodišče je s sklepom St 183/2007 dne
14. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Stream, Računalniški inženiring d.o.o., Ljubljana, Jakšičeva 12, Ljubljana, matična številka 5360307, vložna
številka 10626000.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič, Kamnoseška ulica 17,
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 doka-
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zi 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 12. uri v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2008
St 136/2007
Os-687/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Okrepčevalnica Albert, Albert Mastnak s.p., Starše 76, Starše (davčna številka: 86179691, matična številka: 1818538)
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 14. 1. 2008
St 19/2005
Os-688/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom GO & KA – v stečaju, trgovina in
storitve d.o.o., Industrijska 10, Bistrica
ob Dravi, 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 8. 1. 2008
St 62/2007
Os-689/08
1. Z dnem 16. 1. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo
Kalamar, Janez Kalamar s.p., Partizanska
ulica 55, Murska Sobota, matična številka:
1979574, davčna številka: 50107496.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidović, Veščica 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi
dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-711006-51100627.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 5. 2008 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 16. 1. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
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stopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 1. 2008
St 63/2007
Os-690/08
1. Z dnem 16. 1. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom RPS 04, gostinstvo, turizem, trgovina in storitve d.o.o.,
Murska Sobota, Trg zmage 8, matična št.
1914294, davčna št. 50459201.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po tej
objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 8,21 EUR in
največ 164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-8450086551, sklic na št. 11
42200-7110006-51100637.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 4. 2008 ob 14. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 16. 1. 2008 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 1. 2008
St 10/2006
Os-691/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika 5 – Kebec svetovanje in trgovina
d.o.o. Černelavci, Dolga ulica 14, 9000
Murska Sobota, matična št. 1552490,
davčna št. 28310802, se iz razloga drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 1. 2008
St 54/2006
Os-692/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Ivan Mertuek s.p. Tesarska dejavnost, Bratonci 158, davčna št. 50754599,
se po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Zoper sklep je dovoljena pritožba, in sicer v roku 8 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 1. 2008
St 19/2007
Os-693/08
To sodišče je na seji senata dne 14. 1.
2008 pod opr. št. St 19/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom D-Novak gostinske storitve d.o.o., Ljubljanska

cesta 24, 8000 Novo mesto, matična št.
1392018, šifra dejavnosti 55.301, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
D-Novak gostinske storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 24, 8000 Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 1. 2008
St 1/2008
Os-694/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2008,
z dne 15. 1. 2008 začelo likvidacijski postopek nad Joras Commerce trgovsko,
storitveno, proizvodno, posredniško in
transportno podjetje d.o.o., Vintarovci
20, matična številka 5549337, davčna številka 82798087, in postopek z istim sklepom
zaključilo.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 1. 2008
St 9/2007
Os-695/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2007
z dne 14. 1. 2008 v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Lenart & Lenart
Podjetje za gostinstvo in storitve d.n.o.,
Stari trg 51, Slovenj Gradec – v stečaju,
sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Lenart
& Lenart Podjetje za gostinstvo in storitve
d.n.o., Stari trg 51, Slovenj Gradec – v stečaju se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 1. 2008
St 86/2007
Os-821/08
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 86/2007 sklep z dne 18. 1.
2008:
I. To sodišče je dne 17. 12. 2007 prejelo
neposredno predlog za začetek likvidacijskega postopka nad dolžnikom: Bambus,
Prevozniška in trgovska družba d.o.o.,
Sp. Rečica 20, Laško, ki ga zast. odv. dr.
mr. Konrad Plauštajner iz Ljubljane in je
dne 18. 1. 2008 ob 9. uri začelo likvidacijski
postopek nad dolžnikom: Bambus, Prevozniška in trgovska družba d.o.o., Sp. Rečica
20, Laško (matična številka: 5350115, ID št.
za DDV: SI22273930).
Odslej se firma glasi: Bambus, Prevozniška in trgovska družba d.o.o., Sp. Rečica
20, Laško (matična številka: 5350115, ID št.
za DDV: SI22273930) – v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje: Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče, št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka likvidacijskega postopka na oglasni deski sodišča
ter vpis začetka likvidacijskega postopka v
sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove likvidacijski
masi. Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
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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 prijavljeni terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (8,21 €) in največ 2000
točk (164,20 €) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084
902 (referenca: 00 1110-86-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. aprila 2008 ob 9. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se nabije na oglasno desko dne
18. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 1. 2008
Ppn 189/2007
Os-822/08
To sodišče je s sklepom dne 14. 1. 2008
pod opr. št. Ppn 189/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Viator-Kotrans, družba za kombinirani transport, d.o.o., Ljubljana, Letališka 33.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(14. 1. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maks Gale, Kropova 10, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Lagermax AED, d.o.o., Celovška 492,
Ljubljana,
– Novoline, d.o.o., Letališka 33, Ljub
ljana,
– Tranšped, Ulica Kralja Petra 45, Beograd,
– Karakus, Istambul, Turčija,

– Dobrana Sterdjević, Goričica 23, Preserje, predstavnica delavcev.
Oklica je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2008
St 152/2007
Os-823/08
To sodišče je s sklepom St 152/2007 dne
16. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vop Visinski Vodovod, ogrevanje, prezračevanje, d.o.o., Kajakaška c.
40, Ljubljana, matična številka 1804766.
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, 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 21. 4. 2008, ob 10.45, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2008
St 71/2006
Os-824/08
To sodišče je s sklepom St 71/2006 dne
14. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom PIB Security varovanje in trgovina d.o.o., Celovška cesta 150 – v stečaju, 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 14. 1. 2008
St 69/2007
Os-825/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 69/2007
z dne 17. 1. 2008, začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Glavnik Danica s.p. – Trgovanje na drobno in debelo, krojaštvo,
Krojaštvo »Dana«, Prešernova ulica 22,
Ptuj, matična številka 5602725000, davčna
številka 83350110, šifra dejavnosti 18.240.
Odslej firma glasi: Glavnik Danica s.p.
– Trgovanje na drobno in debelo, krojaštvo,
Krojaštvo »Dana«, Prešernova ulica 22, Ptuj
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
25. 3. 2008, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega
sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 1. 2008
St 196/2007
Os-992/08
To sodišče je s sklepom St 196/2007 dne
18. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Pisa Ambient, trgovina, zastopanje in storitve, d.o.o., Kovinarska cesta 4, Kamnik, matična številka 1754734,
vložna številka 13662900, davčna številka
72178256.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob, Krivec 20, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 4. 2008 ob 10.45 v razpravni dvorani št. II, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2008
St 188/2007
Os-993/08
To sodišče je s sklepom St 188/2007 dne
17. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mizzy Opremljanje objektov
d.o.o., Ljubljana, Knezova ulica 22, matična številka 1629492, številka reg. vložka
13485700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Leon Benigar-Tošič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 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 13. uri v razpravni dvorani
št. IV v 1. nadstropju, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2008
St 75/2004
Os-994/08
Narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi nad dolžnikom VEPRI – Produciton, ekonomska propaganda, umetniško
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ustvarjanje, Ogrizek Primož s.p., Ulica Franca Smrduja 8, Postojna, opr. št.
St 75/2004, razpisan dne 11. 2. 2008 ob 9.
uri v sobi št. 153 pri tukajšnjem sodišču se
prekliče in se določi nov narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 16. 4. 2008 ob 8.45 v sobi
št. 153 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2008
St 7/2007
Os-995/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 7/2007 z dne 18. 1. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Favory podjetje
za gostinstvo in turizem d.o.o. Postojna,
Raubarkomanda 21, Postojna (matična št.
5495806, šifra dejavnosti: H/55.400).
2. V stečajnem postopku se za dolžnika
uporablja firma Favory d.o.o. Postojna – v
stečaju.
3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 4. 2008 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 18. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2008

Izvršbe
In 1297/2006
Os-33007/07
V izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Maribor, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
zoper dolžnika Sodar Rajka, Ob gozdu 8,
Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnino, je
izvršitelj Zoran Kovačič dne 5. 4. 2007, s
pričetkom ob 12.15, na naslovu Ob gozdu 8,
Maribor, ob prisotnosti Sodar Rajka – dolžnika, opravil rubež nepremičnine, stanovanja
št. 4, na naslovu Ob gozdu 8, Maribor, ki leži
na parc. št. 1723/1, k.o. Pobrežje.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega sobo površine 3,50
m x 4,10 m, dnevni prostor površine 4,20 m
x 3,60 m, kuhinjo površine 3,05 m x 3,55 m,
hodnik površine 0,98 m x 2,55 m (s tušem),
toaletni prostor površine 1,05 m x 0,85 m in
kletni boks površin 1,20 m x 2,30 m.

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4811/2005
Os-27447/07
Okrajno sodišče v Celju, je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj - Sivko, s sklepom z dne 21. 8. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja Tomaža Kača, Glavni trg 18, uvedlo postopek
zaradi vzpostavite zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7. 1993,
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sklenjene med Libela Celje, kot prodajalko
in Arnšek Andrejo ter Janijem, kot kupcema, in sicer za stanovanje št. 20.E, vl. št.
2011/21, k.o. Celje.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Kač Tomaža in Čavužić Jasmine, oba Celje,
Glavni trg 18.
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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2007
Dn 3066/2007
Os-32965/07
Na Okrajnem sodišču v Domžalah se je
začel zemljiškoknjižni postopek izbrisa stare hipoteke, vpisane v zemljiško knjigo pri
nepremičnini 10.E, vpisani v vl. št. 2254/10,
k.o. Trzin, v višini 6.000.000 ATS, brez podanega odstotka obrestne mere in datuma
zapadlosti hipoteke, na podlagi sporazuma
strank in sklepa Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. 323/97 z dne 23. 6. 1997
ter dolžniške izjave zastavnega naročila z
dne 28. 5. 1996, vse v korist upnika Sytep
GmbH, Celovec.
Pozivamo morebitne hipotekarne upnike, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke
nasprotujejo, da v roku 3 mesecev od objave oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 11. 2007
Dn 2483/2007
Os-33383/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Valerije Pučko, Volčji Potok 44 D, Kamnik, ki jo
zastopa odvetnik Martin Kosmina iz Domžal,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na parc.
št. 801/5, vpisani v vl. št. 415, k.o. Volčji
Potok, na ime predlagateljice izdalo sklep
Dn št. 2483/2007 z dne 15. 11. 2007, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe z dne
11. 1. 2000, SV 10/00, sklenjenega med
Flis Tatjano, Groharjeva 7, Kamnik, kot prodajalko in Pučko Vinkom ter Pučko Valerijo, oba Šaranovičeva 10, Vir, Domžale, kot
kupcema za parc. št. 801/5, gozd v izmeri
75 m2, k.o. Volčji Potok, za kupnino v znesku 11.250 DEM, v tolarski protivrednosti
1,130.600 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Valerije Pučko, Volčji Potok 44 D, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 12. 2007
Dn 7442/2004
Os-30934/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v

zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štekar Polone, Hum 64a, Kojsko, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1772-2640-073 in z ident. št.
1772-2640-074, vpisani v vl. št. 1992/1,
k.o. Slape, dne 19. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 7442/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 2182 z dne 29. 4. 1976,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Obnova Ljubljana ter Oter Ivanom in Oter Julijano, oba Smoletova 12, Ljubljana, za stanovanje št. 13, v I. nadstropju
levo, v stanovanjskem bloku D3/2, soseska
MS-6 Slape,
– darilne pogodbe z dne 10. 4. 1978,
sklenjene med Oter Julko, Smoletova 12,
Ljubljana in Oter Janezom, Polje c. VI/10,
Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 6.
1978, sklenjene med Oter Janezom, Polje
c. VI/10, Ljubljana ter Pauer Aleksandrom
in Pauer Zdenko, oba Prešernova c. 15,
Nova Gorica,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 10.
1990, sklenjene med Pauer Aleksandrom
in Pauer Andrejem, oba Prešernova c. 15,
Nova Gorica ter Štekar ml. Polono, Cankarjeva 20, Nova Gorica.
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. 10. 2007
Dn 19721/2005
Os-32967/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Andreja in Ane Trop, Adamičeva 17,
Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Mateja
Maček iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za enosobno stanovanje št. 21, v
drugem nadstropju, na naslovu Adamičeva
17, Ljubljana, s kletjo in balkonom, z identifikatorjem št. 231.E, 232.E in 233.E, podvložek št. 2747/72, k.o. Dravlje, dne 7. 11.
2007, pod opr. št. Dn 19721/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 72-4340 z dne 5. 9.
1972, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga je zastopal Standard Invest
Ljubljana, Celovška 89, po direktorju Pleša
Miroslavu in kupci Andrejem Tropom, Anico
Trop, Celovška 103, Ljubljana ter Ljudomilo
Klančar, Prešernova 5, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 21, v drugem nadstropju prvega stopnišča na severni strani
objekta Š, k.o. Dravlje;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 72-4340/I-FN z dne 21. 6. 1973;
– pogodbe o drugi spremembi kupne
pogodbe št. 72-4340/II-FN z dne 22. 10.
1973.
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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2007
Dn 12296/2004
Os-33372/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Černe Dragotina Albina, Tomaj 1, Dutovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini z ident. št.
1739-6004-041 in pri nepremičnini z idetn. št.
1739-6004-015, vpisani v vl. št. 4463/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 17. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 12296/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Občino Ljubljana Šiška in Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, za stanovanje v 1.
nadstropju v stolpnici ST-2, ob Šišenski.
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 22. 11. 2007
Dn 11171/2004
Os-33373/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Moder Ane, Puhova
ulica 7, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o.,
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z idetn. št.
1736-1194-040, vpisani v vl. št. 1529/1,
k.o. Brinje I, dne 26. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 1171/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 13/75-BS-3 z dne
30. 1. 1975, sklenjene med Fond Stanovanjsko podjetje Ljubljana ter Brozovič Alojzem,
Brozovič Mijo in Moder Anico, vsi Kersnikova 6, Ljubljana, za stanovanje št. 9 v 1.
nadstropju, k.o. Brinje.
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 22. 11. 2007
Dn 11526/2005
Os-33375/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jane
Petkovšek, Rusjanov trg 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 2.E, podvložek št. 2039/2,
k.o. Slape, dne 9. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 11526/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 010867/86 z dne
5. 9. 1986, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Ljubljana
Moste-Polje in Držak Branetom, za stanovanje z atrijem v objektu ALK-28 (sedaj ne-

premičnina z identifikatorjem 2.E, vpisana v
podvložek št. 2039/2, k.o. Slape).
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 30. 11. 2007
Dn 26106/2004
Os-33377/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Rotdajič Ivana, Lendavska ulica 44a, Murska Sobota, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikacijsko številko
dela stavbe 02245-238, v k.o. Dravlje, dne
18. 10. 2007, pod opr. št. Dn 26106/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, na podlagi katere je Rožac Bojan
pridobil lastninsko pravico na stanovanju št.
512 v V. nadstropju, na Smrtnikovi 4 v Ljubljani, parc. št. 951/240, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10.
1993 sklenjene med Rožac Bojanom, Pilonova 35, Ljubljana in Pevec Boštjanom
za stanovanje št. 512 v V. nadstropju, na
Smrtnikovi 4 v Ljubljani, parc. št. 951/240,
k.o. Dravlje.
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 27. 11. 2007
Dn 6229/2005
Os-33380/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. E, vpisani
pod opr. št. Dn 6229/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 637/92 z
dne 18. 9. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana Moste in Jožetom Turkom, za stanovanje št. 6 v I. nadstropju, na Bilečanski 4 v
Ljubljani (sedaj stanovanje z identifikatorjem
6.E podvl. št. 1281/6, k.o. Štepanja vas),
– darilne pogodbe, sklenjene dne 21. 10.
1992, med Jožetom Turkom in Ano Berden,
za stanovanje št. 6 v I. nadstropju, na Bilečanski 4 v Ljubljani (sedaj stanovanje z
identifikatorjem 6.E podvl. št. 1281/6, k.o.
Štepanja vas).
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 30. 11. 2007
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Dn 10350/2006
Os-33381/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vehar Potočnik Ane, Neveljska pot 6, Mekinje, ki jo zastopa odvetnica Alenka Reisner
iz Domžal, Ljubljanska 76, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah z identifikatorji št. 16.E, 17.E in 18.E, vse v podvl.
št. 4508/6, k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 10.
2007, pod opr. št. Dn 10350/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Graditelj Ljubljana in Lučić Milanom ter Sonjo,
za stanovanje v bloku III. št. 5 v nadstropju
južno (sedaj nepremičnine z identifikatorji
16.E, 17.E in 18.E, vse podvl. št. 4508/6,
k.o. Zgornja Šiška),
– menjalne pogodbe in kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Zupančič Jožetom in
Lučić Milanom, Lučić Sonjo ter Lučić Bredo,
za stanovanje v bloku III. št. 5 v nadstropju
južno (sedaj nepremičnine z identifikatorji
16.E, 17.E in 18.E, vse podvl. št. 4508/6,
k.o. Zgornja Šiška).
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 27. 11. 2007
Dn 31728/04
Os-33382/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Veliqi Eseta, Ulica Polonce Čude 9, Ljubljana, ki ga zastopa Percom – Perdan Saša s.p., Jezerska cesta 41,
Kranj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1738-1366-143, vpisani
v vl. št. 3057/1, k.o. Dravlje, dne 1. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 31728/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. B-14 z dne
14. 3. 1984, sklenjene med Samoupravno interesno skupnostjo Občine Ljubljana Šiška in
Vuršič Dragom, Marušičeva 5, Ljubljana, za
poslovni prostor v objektu B 14, k.o. Dravlje.
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 22. 11. 2007
Dn 4364/2007
Os-33655/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve
Reinlein, Am Gallberg 5, 40629 Dusseldorf,
Nemčija, po pooblastilu Klavdije Šušnjara,
dir. podjetja Arkada nepremičnine d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 581/57,
k.o. Poljansko predmestje, dne 5. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 4364/2007, izdalo sklep o
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začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodba št. 194/78-05/20-67 z dne
30. 3. 1978, sklenjena med GPG Grosuplje
in Alenko Čontala.
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 4. 12. 2007
Dn 21703/2007
Os-33656/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Karin Marter, Pod lipami 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 5575,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 4. 9. 2007,
pod opr. št. Dn 21703 2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo
stanovanjskega objekta A ob Vogelni ulici v
soseski VS - 1 Trnovo z dne 17. 3. 1983, št.
V - 65/83 M.G., sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Ljubljana Vič Rudnik in Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urejanje stavbnih zemljišč (kot
prodajalcem) in Koren Stanetom, Sp. Rudnik
c. V. 17, Ljubljana (kot kupcem).
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 4. 12. 2007
Dn 26760/2007
Os-33658/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja nld. Martina Blatnika,
ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Mušič Darja, oba Karlovica 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
parc. št. 96/3.S in 206.S, k.o. Lužarji, dne
7. 11. 2007, pod opr. št. Dn 26760/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 8. 2003, sklenjene med
Stanislavom Žužkom, Borovec pri Karlovici
3, Velike Lašče (Frankfurt am Main, Nemčija), kot prodajalcem in Martinom Blatnik,
Dečja vas pri Zagradcu 14, kot kupcem, za
nepremičnine parc. št. 96/3.S in parc. št.
206.S, k.o. Lužarji, do celote.
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 4. 12. 2007
Dn 16506/2007
Os-33931/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagateljev Uroša Smoleja in Ane
Plemenitaš, oba Prešernova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 51/10, k.o. Gradišče
I in pri nepremičnini vpisani v vl. št. 51/14,
k.o. Gradišče I, dne 8. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 16506/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o razdelitvi nepremičnine z dne
31. 5. 1999, sklenjene med Križaj Mirico,
Gregorčičeva 10, Ljubljana in Vesel Alešem,
Kamna Gorica 6, Cerknica.
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 27896/2005
Os-34049/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Avguštine Črne Črne, Černigojeva ul.
2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 142 v 18. nadstropju,
na naslovu Vojkova 77, Ljubljana, v izmeri
45,64 m2, z identifikatorjem št. 142.E, vpisano v podvložek št. 1448/149, k.o. Brinje I,
dne 5. 6. 2007, pod opr. št. Dn 27896/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST-3 257/81 z
dne 26. 3. 1981, sklenjene med prodajalcem
Združenim gradbenim podjetjem Giposs
Ljubljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga
zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor TOZD Bajt Slavko in kupcem Strickberger Tomažem, Prešernova 38, Ljubljana,
za stanovanje št. 142 v 18. nadstropju, na
naslovu BS 3 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2007
Dn 30904/2003
Os-34050/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Romance Titovšek, ki
jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
58.E, podvl. št. 4345/58, k.o. Zgornja Šiška,
dne 7. 11. 2007, pod opr. št. Dn 30904/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Giposs Ljubljana in Ignjatovič Nikolo z dne
27. 2. 1967, za garažni boks št. 58, v objektu
garaž Triplex D 4, sedaj garaža z identifikatorjem 58.E, vpisana v podvl. št. 4345/58,
k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Ignjatovič Nikolo in Vajagič Milanom

z dne 15. 10. 1970, za garažni boks št. 58,
v objektu garaž Triplex D 4, sedaj garaža z
identifikatorjem 58.E, vpisana v podvl. št.
4345/58, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Vajagič Terezijo in Romano Rostohar z dne
15. 1. 1992, za garažni boks št. 58, v objektu
garaž Triplex D 4, sedaj garaža z identifikatorjem 58.E, vpisana v podvl. št. 4345/58,
k.o. Zgornja Šiška.
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 Ljubljani
dne 5. 12. 2007
Dn 30076/2006
Os-34051/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Martina Hafnerja, Nanoška ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje z identifikatorjem 2.E,
vl. št. 3865/2, k.o. Vič, dne 6. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 30076/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 164/7102/05
z dne 26. 4. 1971, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje in Protektor
– Vulkan, za stanovanje št. 2, na Nanoški
9, (sedaj stanovanje z identifikatorjem 2.E,
podvl. št. 3865/2, k.o. Vič).
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 5. 12. 2007
Dn 16244/2007
Os-34052/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marka Peršina, Stožice 54, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem
31.E, podvl. št. 365/31, k.o. Nove Jarše, dne
7. 11. 2007, pod opr. št. Dn 16244/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 27/91 z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med Iskra Delta v stečaju in Peršin Markom,
za stanovanje št. 31 v III. nadstropju, na Beblerjevem trgu 1, v Ljubljani, sedaj stanovanje z identifikatorjem 31.E, vpisan v podvl. št.
365/31, k.o. Nove Jarše.
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 5. 12. 2007
Dn 30940/2003
Os-34053/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matevža Čokla, Rašiška ulica 18, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 48.E,
podvl. št. 4343/48, k.o. Zgornja Šiška, dne
7. 11. 2007, pod opr. št. Dn 30940/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe G-139 z dne 17. 7. 1976, sklenjene
med Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana in Opara Leopoldom, za garažni boks št.
48, v objektu garaž Triplex D2, sedaj nepremičnina z identifikatorjem 48.E, vpisana v
podvl. št. 4343/48, k.o. Zgornja Šiška.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2007
Dn 10130/2006
Os-34054/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Arifa Bajrektarevića,
Brodarjev trg 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 250.E, vpisano v podvl. št. 1488/183,
k.o. Moste, dne 6. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 10130/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 17/1992-0 z dne
10. 3. 1992, sklenjene med tovarno tapet
Veta d.o.o. Ljubljana in Silahić Huseinom,
za nepremičnino z identifikatorjem 250.
E, Brodarjev trg 14, Ljubljana, stanovanje
št. 50, v izmeri 64,54 m2, vpisane v vl. št.
1488/183, k.o. Moste.
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 5. 12. 2007
Dn 26623/2004
Os-34055/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Grćar, Tesarska
ulica 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 205.
E, vpisano v podvl. št. 153/46, k.o. Prule,
dne 6. 11. 2007, pod opr. št. Dn 26623/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji enosobnega stanovanje št. 5 v I. nadstropju, v
izmeri 29,30 m2 in klet št. 5 v izmeri 4 m2,
Tesarska ulica 18, v Ljubljani, podvl. št.
153/46, sklenjene z dne 10. 5. 1962, med
Stanovanjskim skladom občine Ljubljana
Center, Ljubljana, kot prodajalcem in Jugoslovanskim Rdečim križem, kot kupcem,
– začasne pogodbe o prodaji enosobnega stanovanja št. 5 v I. nadstropju, v izmeri
29,30 m2 in klet št. 5 v izmeri 4 m2, Tesarska ulica 18, podvl. št. 153/46, v Ljubljani,

sklenjena dne 18. 7. 1966, med Jugoslovanskim Rdečim križem, glavni odbor Slovenije, kot prodajalcem in Grčar Marijo, 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 5. 12. 2007
Dn 27376/2003
Os-34056/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jelačevič Hidajeta,
Marčenkova 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 7.E in 8.E, obe vpisani v podvl. št.
1338/5, k.o. Štepanja vas, dne 6. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 27376/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Obnovo gradbenim podjetjem Ljubljana, kot
prodajalcem in Skladom za gradnjo bolnice
Ljubljana, kot kupcem, dne 20. 5. 1963, za
stanovanje št. 17 v IV. nadstropju, s kletjo,
sedaj stanovanje z identifikatorjem 7.E in
pomožni prostor z identifikatorjem 8.E, oba
v podvl. št. 1338/5, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Skladom za gradnjo bolnice Ljubljana in Pavelco Tihole, dne 31. 7. 1964, za stanovanje
št. 17 v IV. nadstropju, s kletjo, sedaj stanovanje z identifikatorjem 7.E in pomožni
prostor z identifikatorjem 8.E, oba v podvl.
št. 1338/5, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Pavelco Tihole in Valentino Nebec, za stanovanje št. 17 v IV. nadstropju, s kletjo,
sedaj stanovanje z identifikatorjem 7.E in
pomožni prostor z identifikatorjem 8.E, oba
v podvl. št. 1338/5, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Valentino Nebec in Slobodanko Jeremič z
dne 22. 1. 1972, za stanovanje št. 17 v
IV. nadstropju, s kletjo, sedaj stanovanje
z identifikatorjem 7.E in pomožni prostor z
identifikatorjem 8.E, oba v podvl. št. 1338/5,
k.o. Štepanja vas.
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 5. 12. 2007
Dn 22273/2007
Os-34057/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomislava Hutterja, Ulica bratov Učakar 34,
Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus, Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo z identifikatorjem 86.E, podvl. št. 4345/86, k.o.
Zgornja Šiška, dne 6. 11. 2007, pod opr.
št. Dn 22273/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne li-
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stine kupoprodajne pogodbe št. G-810 z
dne 27. 11. 1968, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa
Stanovanjsko gospodarstvo »Standard«,
Ljubljana, Celovška 87 in Jugovic Ivanom,
za garažni boks št. 486, v objektu garaž
Triplex D-4, sedaj garaža z identifikatorjem
86.E, vl. št. 4345/86, k.o. Zgornja Šiška.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2007
Dn 23638/2005
Os-34058/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marinke Kurilić, Streliška 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 5.E,
vpisano v podvl. št. 567/4, k.o. Poljansko
predmestje, dne 24. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 23638/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 5, v 1. nadstropju, trisobno v izmeri
65,27 m2, s kletjo št. 5 v izmeri 1,05 m2,
Streliška 1, Ljubljana, podvl. št. 567/4, parc.
št. 260/8, k.o. Poljansko predmestje, ki je
bila sklenjena med strankama Stanovanjskim podjetjem Dom Ljubljana (kot prodajalcem) in Dusej Mihajlom (kot kupcem).
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 4. 12. 2007
Dn 22483/2007
Os-34059/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ukmar
Mitje, Brkinčeva 10, Sežana, ki ga zastopa
notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 2.E, vl. št. 4407/2,
k.o. Kašelj, dne 6. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 22483/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe sklenjene med Lek,
tovarno farmacevtskih in kemičnih izdelkov
ter Preželj Bredo, dne 29. 11. 1991, za stanovanje z identifikatorjem 2.E, stanovanje v
izmeri 47,24 m2, vpisano v podvl. št. 4407/2,
k.o. Kašelj, ki se nahaja v podpritličju stavbe, na naslovu Agrokombinatska 6, Ljubljana-Polje.
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 5. 12. 2007

Stran

376 /

Št.

8 / 25. 1. 2008

Dn 29252/2006
Os-34184/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Tomšiča, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 21, na naslovu Rusjanov trg 8,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 21.E, vpisano v podvložku št. 2021/21, k.o. Slape, dne
8. 11. 2007, pod opr. št. Dn 29252/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med prodajalko Mestno občino
Ljubljana in kupovalko Marijo Svetič, Pot na
Fužine 23, Ljubljana, za stanovanje št. 21,
v objektu ALK 27, na naslovu Marinkov trg
12, Ljubljana,
– kupoprodajnega dogovora z dne
13. 12. 1987, sklenjenega med prodajalko
Marijo Svetič, Pot na Fužine 23, Ljubljana
in kupcema Jerico ter Andrejem Mravljetom,
Trg oktobrske revolucije 1, Ljubljana, za stanovanje št. 21, v objektu ALK 27, na naslovu
Marinkov trg 12, Ljubljana,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
2. 9. 1992, sklenjenega med prodajalcema
Jerico Mravlje, Marinkov trg 12, Ljubljana
in Andrejem Mravljetom, Cesta v Gameljne
8, Ljubljana ter kupcema Nado in Andrejem
Tomšičem, Marinkov trg 13, Ljubljana, za stanovanje št. 21, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka Marinkov trg 12, Ljubljana.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2007
Dn 930/2006
Os-34185/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Hermine Androjna, Polanškova 14, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Jernej Pavšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem št. 25.E in 26.E, obe v podvložku št.
2207/13, k.o. Črnuče, dne 9. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 930/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 17. 6. 1993, sklenjene med Štefanijo Luzar, kot darovalko in
mld. Alešem Luzarjem, kot obdarjencem, za
nepremičnino, enosobno stanovanje št. 13,
v III. nadstropju stanovanjske hiše na Polanškovi 14, Ljubljani, s pripadajočim kletnim
prostorom št. 13 v isti stanovanjski hiši.
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 Ljubljani
dne 4. 12. 2007
Dn 25815/2006
Os-34186/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
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zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirne
Malus, Vrhje 38a, Kapele, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje št. 21 v 5 etaži,
na naslovu Zelena pot 11, Ljubljana, z identifikatorjem št. 21.E, vpisano v podvložku
št. 5891/21, k.o. Trnovsko predmestje, dne
31. 7. 2007, pod opr. št. Dn 25815/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. S-233/65 z
dne 6. 12. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik,
po Zavodu za stanovanjsko in komunalno
gospodarstvo Vič, ki ga zastopa direktor
Trošt Slavko in kupovalko Marijo Kandare,
Titova 3/III, soba 2, Ljubljana, za garsonjero
št. 29 v 3. nadstropju, v izmeri 25 m2 v stanovanjskem objektu A8,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12.
1980, sklenjene med prodajalko Marijo Kandare, Valdkreiburg 8264, Rosenstrasse 57,
Zvezna Republike Nemčija in kupovalko ndl.
Simono Berden, ki jo zastopa mati in zakonita zastopnica Sonja Berden, Ptuj, Cojzova
pot 6, za garsonjero št. 29 s pritiklinami, v
3. nadstropju, s površino 25 m2, na naslovu
Zelena pot 11, 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 6. 12. 2007
Dn 19402/2006
Os-34607/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ilinke Drujkić, Brodarjev trg 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
1488/69, k.o. Moste, dne 9. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 19402/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin,
– prodajne pogodbe št. 193/81 z dne
17. 12. 1980 ter aneksa k prodajni pogodbi
z dne 16. 11. 1981,
– prodajne pogodbe z dne 19. 1. 1987
in
– prodajne pogodbe z dne 10. 9. 1993.
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 11. 12. 2007
Dn 27126/2007
Os-34629/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marine Štamcar, Papirniški trg 7,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 14, na naslovu Papirniški trg 7,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 114.E, vpisano v podvložku št. 4679/31, k.o. Kašelj, dne
19. 11. 2007, pod opr. št. Dn 27126/2006,

izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med SET d.d.,
Vevška 52, Ljubljana in Gradbenim podjetjem Gradis, Korytkova 2, Ljubljana, za stanovanje št. 14, na naslovu Papirniški trg 7,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2007
Dn 10496/2005
Os-34630/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Plešej, Legen 114, Slovenj Gradec, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
11 v 3. nadstropju, na naslovu Tbilisijska 5,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 211.E, vpisano v podvložku št. 4275/41, k.o. Vič, dne
12. 11. 2007, pod opr. št. Dn 10496/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 10. 8. 1992, sklenjene med darovalko
Marijo Sečnik, Tbilisijska 5, Ljubljana in obdarjencem Jožetom Sečnikom, Tbilisijska 5,
Ljubljana, za stanovanje št. 11 v tretjem nadstropju, na naslovu Tbilisijska 5, Ljubljana, v
skupni izmeri 52,32 m2.
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 12. 12. 2007
Dn 17622/2004
Os-34631/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Andreja Česna in Marije Česen,
Švabičeva 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 7.E, na naslovu Švabičeva 7, Ljubljana
in klet z identifikatorjem 8.E, podvložek št.
5491/5, k.o. Trnovsko predmestje, dne
19. 11. 2007, pod opr. št. Dn 17622/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. V-86/88-M.MI., namesto razlastitve z
dne 4. 4. 1988, sklenjene med Andrejem
in Majdo Česen, Vrhovnikova 12, Ljubljana, Občino Ljubljana Vič - Rudnik, Sklad
stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo Ljubljane,
n.sol.o., TOZD Urejanje stavbnega zemljišča n.sub.o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad
22, ki ga je zastopal v.d. direktor Branko
Bizjak, za dvoinpolsobno stanovanje št. 4
v prvem nadstropju, v stanovanjskem bloku
Švabičeva 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2007
Dn 28439/2006
Os-34632/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Markota Fujana, Ulica Jana Husa
1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1 v 1. nadstropju, na
naslovu Jana Husa 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 1.E, vpisano v podvložku št.
1009/1, k.o. Udmat, dne 21. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 28439/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 8756
z dne 15. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Tekstil Ljubljana, Mala ulica 3, Ljubljana, ki ga je zastopal generalni direktor Jože
Vonta in kupcem Igorjem Hočevarjem, Ulica
Jana Husa 1, Ljubljana, za stanovanje št. 1
v 1. nadstropju, na naslovu Ulica Jana Husa
1, Ljubljana,
– menjalne pogodbe z dne 30. 11. 1992,
sklenjene med Igorjem Hočevarjem, Jana
Husa 1, Ljubljana in Alojzem Kovačičem,
Senožeti 95, Dol pri Ljubljani,
– prodajne pogodbe z dne 7. 12. 1992,
sklenjene med prodajalcem Alojzem Kovačičem, Senožeti 95, Dol pri Ljubljani in kupovalko Tanjo Drofenik, Cvetlični hrib 9, Rogaška Slatina, za stanovanje št. 1 na naslovu
Jana Husa 1 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 9.
1995, sklenjene med prodajalko Tanjo Drofenik, Jana Husa 1, Ljubljana in kupovalko
Anelo Stojanov, Povšetova 104/D, Ljubljana, za stanovanje št. 1 na naslovu Ulica
Jana Husa 1 v Ljubljani.
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 12. 12. 2007
Dn 30563/2005
Os-34934/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, Petra Pavla Janežiča, Žabjek 17,
Višnja Gora, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 16 v 3. nadstropju, na
Tržaški 45 v Ljubljani, ident. št. 16.E, podvl. št. 4130/16 k.o. Vič, dne 7. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 30563/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med leti 1962 in 1970, med Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Vič - Rudnik in
Stanovanjsko zadrugo Ključ Ljubljana, Tomažičeva 2, za enoinpolsobno stanovanje
št. 16 v 3. nadstropju, na Tržaški 45 v
Ljubljani;
– pogodbe o premoženjskih pravicah in
obveznostih z dne 6. 2. 1970, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo Ključ in Francem ter Cvetko Grjol, za stanovanje št. 16 v
3. nadstropju, na Tržaški 45 v Ljubljani.

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 13. 12. 2007
Dn 635/2003
Os-34936/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ustavnega sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1738-2245-227 in 1738-2245-228,stoječih v
stavbi Smrtnikova 5, Ljubljana, na parc. št.
951/240, k.o. Dravlje, dne 8. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 635/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 67/86 z dne
15. 10. 1986, sklenjene med DO Giposs
Inženiring TOZD Inženiring n.sub.o (kot prodajalcem) in Iskro, Centrom za elektrooptiko
Ljubljana (kot kupcem), za stanovanje št. B1
206 v II. nadstropju, v izmeri 39,86 m2.
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 11. 12. 2007
Dn 21518/2007
Os-34937/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prostovoljnega gasilskega društva Spodnje
Pirniče Vikrče Zavrh, Spodnje Pirniče 7 a,
Medvode, ki ga zastopa Jeraj Franci, Spodnje Pirniče 75, Medvode, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 6/3,
k.o. Spodnje Pirniče, dne 9. 10. 2007, pod
opr. št. Dn 21518/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 12. 2. 1979, med prodajalcem Sešek
Rokom in Sešek Francem ter kupcem Prostovoljnim gasilskim društvom Sp. Pirniče
Vikrče Zavrh, katere vsebina je nakup dela
parcele št. 6, v vl. št. 545, k.o. Sp. Pirniče
in kar danes predstavlja parcelo št. 6/3, poslovna stavba (gasilni dom) 57 m2 in dvorišče 40 m2.
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 11. 12. 2007
Dn 30409/2007
Os-34938/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lojzeta
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Mihelača, Murnova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Flet nepremičnine d.o.o., Vodnikova 58,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine z identifikatorjem 36.E, 37.E
in 38.E, vpisane v podvložek št. 2147/14,
k.o. Spodnja Šiška, dne 5. 12. 2007, pod
opr. št. Dn 30409/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1293/63-64
z dne 20. 6. 1964, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljane Šiška, ki ga zastopa direktor Miroslav
Pleša in Rakočević Mihajlom, Žibertova 27,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje, ki ima
danes s pomožnimi prostori identifikatorje
36.E, 37.E in 38.E ter je vpisano v podvložek št. 2147/14, k.o. Spodnja Šiška.
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 13. 12. 2007
Dn 28851/2005
Os-34939/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Weingerl Starčič, Chengdujska
8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 4 na naslovu Chengdujska
8, Ljubljana, z identifikatorjem št. 4.E, vpisano v podvložku št. 2158/k.o. Slape, dne
6. 11. 2007, pod opr. št. Dn 28851/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 010750/86 z
dne 24. 6. 1986, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o.,
Grosuplje, Taborska 13, ki ga zastopa Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring
Ljubljana, po direktorju Slavku Bajtu in kupcema Miranom ter Zoro Gaspari, Trg oktobrske revolucije 14, Ljubljana, za stanovanje
št. 4 v prvem nadstropju, v soseski MS 4,5
Fužine, v izmeri 90,72 m2,
– menjalne pogodbe z dne 20. 8. 1990,
sklenjene med Miranom ter Zoro Gaspari,
Chengdujska 8, Ljubljana in Krko tovarno
zdravil p.o., Novo mesto, ki jo je zastopal
namestnik generalnega direktorja Slavko
Plavec.
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 12. 12. 2007
Dn 23902/2006
Os-35323/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sama Andreja Kudra, Hacquetova 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
parkirni boks št. 36. v 2. kleti, Hacquetova 7,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 34.E, vpisan
v podvložku št. 4013/34, k.o. Bežigrad, dne
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13. 11. 2007, pod opr. št. Dn 23902/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. BS 2/1-228/94 z dne 4. 5. 1994, sklenjene med prodajalcem SCT Stanovanjski
inženiring d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Stane Bertoncelj in kupcem
Zlatkom Lebarjem, Polanškova 44, Ljubljana, za stanovanje št. 9 in parkirni boks št. 36
v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2007
Dn 19932/2007
Os-35328/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Bohinc Jake in Kontelj
Janje, oba Cesta v Lipovce 13, Log pri Brezovici, ki ju oba zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Komenskega 36, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 195.E in 196.E, vpisani
v podvložek št. 1469/71, k.o. Moste, dne
7. 11. 2007, pod opr. št. Dn 19932/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorke pogodbe z dne 27. 6.
1984, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring in
kupcem Papež Stanetom, za stanovanje št.
83, v VII. nadstropju, sedaj z identifikatorjem
195.E in pomožni prostor št. 83, v kleti, sedaj z identifikatorjem 196.E, kar se nahaja v
stanovanjski stavbi na Preglovem trgu 10,
sedaj v podvl. št. 1469/71, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 11. 1986, med Papež Stanetom in Bugarija Davorjem ter Dvoršek Bugarija Jano,
za stanovanje št. 83, v VII. nadstropju, sedaj
z identifikatorjem 195.E in pomožni prostor
št. 83, v kleti sedaj z identifikatorjem 196.E,
kar se nahaja v stanovanjski stavbi na Preglovem trgu 10, sedaj v podvl. št. 1469/71,
k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
28. 5. 1990, med prodajalcema Bugarija Davorjem in Dvoršek Bugarija Jano ter kupcema Kandare Frančiško in Kandare Srečkom,
za stanovanje št. 83 v VII nadstropju, sedaj
z identifikatorjem 195.E in pomožni prostor
št. 83 v kleti, sedaj z identifikatorjem 196.E,
kar se nahaja v stanovanjski stavbi na Preglovem trgu 10, sedaj v podvl. št. 1469/71,
k.o. Moste.
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 14. 12. 2007
Dn 1367/2005
Os-35330/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Matjaža Komana in
Andreja Komana, oba Savska cesta 32, Le-
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sce, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 3937/96, k.o.
Zgornja Šiška, dne 9. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 1367/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe o prodaji stanovanja
– garsonjere št. 24 v 2. nadstropju, v izmeri
23,78 m2 in s shrambo v kleti št. 24, v izmeri 0,35 m2, Celovška cesta 103, Ljubljana,
vpisanega v podvložek št. 3937/36, parc. št.
772/3, k.o. Zgornja Šiška, ki je bila sklenjena
med strankama Sklad (kot prodajalcem) in
Marijo Kavšek (kot kupovalko),
– kupne pogodbe o prodaji stanovanja
– garsonjere št .24, v 2. nadstropju, v izmeri
23,78 m2 in s shrambo v kleti št. 24, v izmeri 0,35 m2, Celovška cesta 103, Ljubljana,
vpisanega v podvložek št. 3937/36, parc. št.
772/3, k.o. Zgornja Šiška, ki je bila sklenjena
med strankama Jankom Rožičem (kot drugo
pogodbena stranka) in Metko Volk (kot prvo
pogodbeno stranko),
– pogodba o menjavi nepremičnin za stanovanje – garsonjera št. 24, v 2. nadstropju,
v izmeri 23,78 m2 in s shrambo v kleti št. 24,
v izmeri 0,35 m2, Celovška cesta 103, Ljubljana, vpisan v podvložek št. 3937/36, parc.
št. 772/3, k.o. Zgornja Šiška, ki je bila sklenjena med strankama Jankom Rožičem (kot
drugo pogodbeno stranko) in Metko Volk
(kot prvo pogodbeno stranko).
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 9. 11. 2007
Dn 29840/2006
Os-35334/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Piskač, Podgorica 68, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, parc. št.
2180/171, k.o. Zgornja Šiška, dne 8. 11.
2007, pod opr. št. Dn 29840/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 12. 10. 1967, sklenjene
med Stavbenik Izola in Veletrgovino Lika,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
1990, sklenjene med ABC Pomurka Loka
in Jagoda – podjetje za prodajo na debelo
in drobno,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9.
1994, sklenjene med Jagoda d.o.o. in Ivano Piskač.
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 11. 12. 2007
Dn 13861/2002
Os-35335/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagateljev Vinka Kristl in Julijane Kristl, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1739-6004-07
in št. 1739-6004-07, ki se nahajata na parc.
št. 519/3, k.o. Zgornja Šiška, v stanovanjski
stavbi Šišenska 2, Ljubljana, dne 9. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 13861/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne
21. 4. 1969, sklenjene med GP Tehnika in
Ocepek Antonom in Ocepek Gizelo.
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 11. 12. 2007
Dn 26951/2005
Os-35336/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Maria Čubeja, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2127/40, k.o. Spodnja
Šiška, do deleža 1/6, dne 9. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 26951/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 20. 7. 2005,
sklenjene med Čubej Borisom in Čubej Mariom, za delež 1/6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2007
Dn 30332/2004
Os-35337/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Goltesa, ob Mejašu 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 372/4, k.o. Šempeter,
dne 8. 11. 2007, pod opr. št. Dn 30332/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
05/2-36/78-5 z dne 20. 12. 1965, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana - Center, kot prodajalcem in Janezom
Goltesom kot kupcem
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 9. 11. 2007
Dn 560/2007
Os-34181/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
13. 8. 2007 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 4/92 z dne 2. 4. 1992, sklenjene
med prodajalcem GIP Zagorje ob Savi, d.o.o.
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in kupovalko Vidic Mihaelo, Cesta zmage 22,
Zagorje ob Savi, in sicer za stanovanje št. 1,
v pritličju večstanovanjske hiše Cesta zmage
22, Zagorje ob Savi, v izmeri 73,34 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Videnič Mojce, Cesta zmage 22,
Zagorje ob Savi, izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Videnič Mojce, roj. 3. 2.
1977, Cesta zmage 22, Zagorje ob Savi. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 12. 2007
Dn 2415/2007
Os-33653/07
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Božane Vrhovec z Vrhnike, Gradišče 15a, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 7. 9. 1993, sklenjene med Družbenim
podjetjem Industrija usnja Vrhnika, ki ga je
zastopal glavni direktor Anton Debevec, kot
prodajalcem in Vrhovec Božano z Vrhnike,
Gradišče 15a, kot kupovalko, za stanovanje
v skupni izmeri 41,38 m2, ki obsega sobo v
izmeri 22,91 m2, kuhinjo v izmeri 4,80 m2,
shrambo v izmeri 1,82 m2, kopalnico z WC
v izmeri 4,30 m2, predsobo v izmeri 3,23 m2,
ložo v izmeri 1,08 m2 in klet v izmeri 3,23 m2,
v I. nadstropju večstanovanjske hiše na Vrhniki, Gradišče 15a, št. stanovanja 4, parc. št.
1943/4, vl. št. 2917, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Božane Vrhovec, roj. 24. 2. 1948,
Vrhnika, Gradišče 15a, do celote.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o prodaji stanovanja z dne
7. 9. 1993 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 12. 2007
Dn 1845/2007
Os-35472/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, je v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
družbe OMF d.o.o. Ljubljana, Proizvodnja
in trgovina, Ljubljana, Brnčičeva 7, ki jo zastopa direktor Ferdinand Mehle, dne 3. 12.
2007, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 26/79 z dne 19. 12. 1979, sklenjene med SGP Igrad p.o. Vrhnika, Tržaška BS-7, ki ga je zastopal direktor Franc
Gantar, kot prodajalec in Obrtnim centrom
Vrhnika, ki ga je zastopal direktor Jože Krašovec, kot kupec. Predmet pogodbe so poslovni prostori v izmeri 115,36 m2, v stanovanjsko-poslovnem stolpiču S-8 na Vrhniki.
Blok S-8 stoji na delih parc. št. k.o. Vrhnika,
št. 2042, 2041/3, 2041/1 in 2045/2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist OMF d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 7,
matična št. 5427690, do 1/3 in Ferdinanda
Mehleta, roj. 22. 7. 1969, Vrhnika Gradišče
19, do 2/3.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mese-

cih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe št. 26/79 z
dne 19. 12. 1979 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 12. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 153/2007
Os-34334/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Stanislava Pirca, stan. Velika vas
39, Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa odv.
Zoran Dular iz Krškega, zoper toženo stranko Alberta Pirca, nazadnje stan. Ljubljana,
sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 1.000,00 EUR,
dne 6. 12. 2007 sklenilo:
toženi stranki Pirc Albertu, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Kristina Jalovec iz Krškega,
CKŽ 6, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi z opr. št. P 153/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 12. 2007
P 177/2007
Os-34335/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče stranke Silve Komar, stan. Spodnji Stari
grad 11, Krško, ki jo zastopa odv. Adam Molan iz Krškega, zoper toženo stranko Marijo
Hotko, nazadnje stan. Sp. Stari grad 15, Krško, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 3.200 EUR,
dne 6. 12. 2007 sklenilo:
toženi stranki Hotko Mariji, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica,
odvetnica Klavdija Kerin iz Krškega, Dalmatinova ulica 5, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 177/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 12. 2007
I P 1111/2007
Os-36053/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnina, d.d., Ljubljana,
Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa
Olga Kerže, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko Branka Dervariča, Smetanova
ulica 44, Maribor (sedaj neznanega prebivališča), zaradi plačila 2.456,05 EUR s pp, dne
21. 12. 2007 sklenilo:
toženi stranki Branku Dervariču, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 1111/2007 postavi začasna zastopnica,
odvetnica Andreja Bercieri, Miklošičeva 16,
Ljubljana.
Začasni zastopnica bo v navedeni zadevi
zastopala 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 21. 12. 2007
I 589/2007
Os-35368/07
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Jolanki Horvat, v izvršilni zadevi upnika KMB Fineko d.o.o. Maribor, Vita
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Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Titan
Borutu, Bakovci, Vrtna ulica 19, Murska Sobota, zaradi izterjave 4.649,72 EUR s pp,
dne 8. 10. 2007 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Murski Soboti, opr. št. I 589/2007, se dolžniku
postavlja začasni zastopnik, in sicer odvetnik
Jože Korpič, Slomškova 1, Murska Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnica, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 10. 2007
I 601/2006
Os-35369/07
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Jolanki Horvat, v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, Železna cesta 14, Ljubljana, ki
ga zastopa Zavarovalnica Triglav d.d., OE
Murska Sobota, proti dolžniku Kovač Šandorju, Zapadna Ugarnica 50, 24000 Subotica, Srbija, zaradi izterjave 1.564,60 EUR s
pp, dne 22. 8. 2007 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Murski Soboti, opr. št. I 601/2006, se dolžniku postavlja začasni zastopnik, in sicer
odvetnik Jože Korpič, Slomškova 1, Murska
Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2007
I 609/2006
Os-35370/07
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Jolanki Horvat, v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavarovalnega
združenja, Železna cesta 14, Ljubljana, ki
ga zastopa Zavarovalnica Triglav d.d., OE
Murska Sobota, proti dolžniku Kovač Šandorju, Zapadna Ugarnica 50, 24000 Subotica, Srbija, zaradi izterjave 6.242,84 EUR s
pp, dne 22. 8. 2007 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v
Murski Soboti, opr. št. I 609/2006, se dolžniku postavlja začasni zastopnik, in sicer
odvetnik Jože Korpič, Slomškova 1, Murska
Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, in sicer od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2007
I 1642/2005
Os-34902/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnice Lesnina, d.d., Ljubljana, Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Olga Kerže, zoper dolžnika Kopina Dušana, Ul. Slavka Gruma 90,
Novo mesto, zaradi izterjave 203,03 EUR
s pp sklenilo:
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dolžniku Kopina Dušanu, nazadnje stanujočem Ulica Slavka Gruma 90, Novo mesto, se postavi začasni zastopnik - odvetnik
Matej Šporar, Glavni trg 14, Novo mesto.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to od dneva
postavitve pa vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler pristojni Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 12. 2007
P 88/2007
Os-34623/07
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. P 88/2007 z dne 13. 12. 2007, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženim
strankam, neznanim dedičem po pokojnem
Antonu Rotu, nazadnje stanujočem Ardreg
pri Raki 19, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Gorazda Pipana, Naselje
heroja Maroka 17, Sevnica, ki bo zastopal
tožene stranke vse dokler ne bodo sami
ali njihov pooblaščenec nastopili pred sodiščem oziroma dokler pristojni organ za
socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
13. 12. 2007
I 872/2001
Os-34189/07
To sodišče je po sodniku Simonu Došnu
v izvršilni zadevi upnika Porsche Kredit in
Leasing SLO d.o.o., ki ga zastopa odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan iz Ljubljane, proti dolžnici Darji Perše, Podgorje 12/a,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa odvetnik
Zoran Vunjak iz Ljubljane, zaradi izterjave
7.153,84 € s pp, na podlagi 4. in 5. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s
15. členom ZIZ sklenilo:
dolžnici Darji Perše, Podgorje 12/a, Podgorje pri Slovenj Gradcu, sedaj neznanega
prebivališča, se v izvršilnem postopku, ki
se vodi pod opr. št. I 872/2001, kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Zoran Vunjak,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni
organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 12. 2007
I 633/2005
Os-35168/07
To sodišče je po sodniku Simonu Došnu, v izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem in pridruženim zadevam: Javno
komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas
187, Ravne na Koroškem; Družba Aleasing
d.o.o., Pod gradom 1, Slovenj Gradec, ki ga
zastopa odvetnik Mohorko Dušan iz Maribora; Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi
19, Ravne na Koroškem; Zavarovalnica
Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor;
Koroška banka bančna skupina NLB d.d.
Slovenj Gradec, Glavni trg 30, Slovenj Gradec, proti dolžnici Brežnjak Dragici Saši,
Čečovje 11b, Ravne na Koroškem, sedaj
neznanega prebivališča, ki jo zastopa odve-
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tnica Karla Pajnik iz Slovenj Gradca, zaradi
izterjave terjatve s pp, na podlagi 4. in 5.
točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v
zvezi s 15. členom ZIZ, sklenilo:
dolžnici Dragici Saši Brežnjak, Čečovje
11b, Ravne na Koroškem, sedaj neznanega
prebivališča, se v izvršilnem postopku, ki
se vodi pod opr. št. I 633/2005 in pridruženim zadevam I 2005/01356, I 2005/01405,
I 2005/02496, I 2005/03354, I 2006/00336,
kot začasna zastopnica postavi odvetnica
Karla Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 2007
P 142/2006
Os-35464/07
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajni
sodnici Esteri Gologranc Sodja, v pravdni
zadevi tožeče stranke Občine Žalec, Sipro,
Stanovanjsko podjetje d.o.o., Žalec, ki jo
zastopa Jasmina Gričnik, odvetnica v Žalcu, proti toženi stranki Samarin Klotildi, začasno Polzela 18, Polzela, zaradi plačila
716,81 EUR s pp., dne 27. 11. 2007 sklenilo:
toženi stranki Samarin Klotildi se postavi
začasna zastopnica Breda Kovač, odvetnica v Žalcu.
Začasna zastopnica ima v pravdnem postopku opr. št. P 142/2006 vse pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 27. 11. 2007

Oklici pogrešanih
N 18/2007
Os-35838/07
Matija Gobec, roj. 16. 2. 1859, nazadnje
stan. na naslovu Tlake 19, Rogatec, vse do
leta 1977 ni bil viden v Sloveniji. V zemljiški
knjigi je pogrešani pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 14, k.o. Tlake, katerih lastnik
je predlagatelj Anton Fric, vpisan kot imetnik pravice stvarnega bremena za preužitne pravice po kupni pogodbi z dne 27. 8.
1925. Predlagatelj želi uvesti postopek izbrisa vknjižbe pravice, vendar pa je takšna
uvedba postopka mogoča zgolj na podlagi
odločbe, s katero bo imenovani razglašen
za mrtvega. Tako je pravni interes za vložitev predloga izkazan.
Skrbnica za poseben primer je Angela
Anderlič, stan. Plat 1, Rogaška Slatina.
Pogrešani naj se oglasi in tudi vsak, ki bi
kaj vedel o njegovem življenju, naj to sporoči
Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer se
bo po preteku roka pogrešani Matija Gobec
razglasil za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 20. 12. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2055/2007
Rg-35165/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba z omejeno odgovornostjo Ramobala, družba za upravljanje z nepremičninami d.o.o., s sedežem v Izoli, Tomažičeva
ulica 4a, matična številka 2304937, vpisana
pri tem sodišču pod vl. št. 1/07840/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 14. 11. 2007. Edini družbenik Konstruktor Invest d.o.o., s sedežem
na naslovu Maribor, Ljubljanska ulica 81 a,
matična številka 1814630, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da družba Konstruktor Invest d.o.o. prevzema obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti
družbe Ramobala d.o.o.
Po prenehanju družbe celotno premoženje družbe preide na edinega družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2007
Srg 2539/2007
Rg-36190/07
Družba Pranjič & Co., trženje in druge
storitve, d.n.o., s sedežem Vodnikova 4,
Lesce, vpisana na reg. vl. št. 1/06784/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Pranjič Miro in Kozelj Barbara,
oba Vodnikova ulica 4, Lesce.
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 11703/2007
Rg-27882/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Goce svetovanje in storitve d.o.o., Černigojeva ulica 4,
Ljubljana, ki jo zastopa notar Jože Sikošek
iz Ljubljane, Bravničarjeva ulica 13, objavlja
sklep:
družba Goce svetovanje in storitve
d.o.o., Černigojeva ulica 4, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/46346/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
27. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kostovski Goce, Černigojeva ulica 4, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2007

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 3. 12. 2007

Srg 13728/2007
Rg-32481/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Fripi, poslovne
storitve d.o.o., Trzin, Kratka pot 3, objavlja
sklep:
Fripi, poslovne storitve d.o.o., Trzin,
Kratka pot 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 10.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Martina Razinger, Rimska
cesta 5, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostali obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007

Srg 14071/2007
Rg-33786/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Stojana Zorzenone, Pot v Boršt 20, Ivančana
Gorica, zaradi prenehanja družbe Zorzenone k.d. po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
družba Zorzenone podjetniško in poslovno svetovanje k.d., Ane Galetove 5,
Grosuplje, matična številka 1701223, reg.
št. vl. 1/36235/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 2. 11.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urjena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Stojan Zorzenone in Lidija Paunović, oba Pot v Boršt 20,
Ivančna Gorica, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedena družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2007

Srg 14586/2007
Rg-33271/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Huawei Technologies, Družba za telekomunikacijske tehnologije, d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Huawei Technologies, Družba za telekomunikacijske tehnologije,
d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/43886/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 22. 3.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Huawei Tech. Investment
Co., Limited, No. 99 Queen's Road, Central, Hong Kong, Kitajska, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih

Srg 14756/2007
Rg-34198/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenika za prenehanje družbe Fenix Immobilia, podjetje za
posredništvo in storitve d.o.o., Komenskega
42, Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
Fenix Immobilia, podjetje za posredništvo in storitve d.o.o., Komenskega
42, Ljubljana, matična številka 1922688,
reg. št. vl. 1/39496/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
27. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Srdjan Jovanović,
Lj. Stojanovića 11, Beograd, Srbija, 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
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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 11. 12. 2007
Srg 2348/2007
Rg-24961/07
Družba Moj mojster gradbeništvo, nepremičninski projekti in storitve d.o.o.,
Grajska cesta 6, Čreta, Orehova vas, reg.
št. vl. 1/13523-00, katere družbenik je Immobiliare Invest, storitve in trgovina d.o.o.,
Tomšičeva ulica 4, Ljubljana, po sklepu
družbenika družbe z dne 27. 8. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Immobiliare
Invest.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2007
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sRG 1351/2007
Rg-35133/07
Družba LUX Notranja in zunanja trgovina d.o.o. Renče, s sedežem Trg 64, Renče, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-0356-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
edine ustanoviteljice družbe z dne 13. 12.
2007.
Ustanoviteljica in edina družbenica družbe je Lukežič Sonja, Trg 64, Renče, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 12. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Alić Adita, Trubarjeva ulica 042, Celje,
potni list, št. P00998802, izdala UE Celje.
gnd-284368
Balažic Damir, Hotiza, Kamenska ulica
018, Lendava – Lendva, maloobmejno
prepustnico, št. AH 000012668, izdala UE
Lendava. gno-284307
Bulajić Drago, Polje pri Vodicah 022,
Vodice, potni list, št. P00603972, izdala UE
Ljubljana. gnl-284360
Burgio Marjetka, Srebrničeva ulica
005, Ankaran – Ancarano, potni list, št.
P00302756, izdala UE Koper. gnx-284623
Cep Danijel, Ferrarska ulica 017, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00906034,
izdala UE Koper. gnq-284355
Cvijanović Anđa, Gradišče 021, Vrhnika,
potni list, št. P00826709, izdala UE Vrhnika.
gnc-284619
Delić Anel, Cesta zmage 022, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P00192770, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnf-284366
Devetak Silvan, Puhova ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00233712, izdala
UE Ljubljana. gnp-284631
Dobravc Miroslava, Ulica Frankolovskih
žrtev 028, Celje, potni list, št. P00557549,
izdala UE Celje. gnv-284525
Grahek Gordana, Šolska ulica 015, Novo
mesto, potni list, št. PB0271868, izdala UE
Novo mesto. gnp-284531
Hočevar Kristina, Podgorica 022, Videm
Dobre polje, potni list, št. P01054824, izdala
UE Grosuplje. gnf-284616
Holcer Alojz, Mezgovci ob Pesnici 064B,
Dornava, potni list, št. P00323170, izdala
UE Ptuj. gnm-284634
Horvat Andreja, Trimlini 053A, Lendava,
potni list, št. P00054582, izdala UE Lendava.
gnp-284356
Horvat Borislav, Ulica XIV. divizije 008,
Celje, potni list, št. P00349597, izdala UE
Celje. gnr-284354
Jakop Patrik, Kersnikova cesta 017,
Velenje, potni list, št. P01019750, izdala UE
Velenje. gnu-284526
Jurjevič Ivan, Drašča vas 016B,
Zagradec, potni list, št. P01133764, izdala
UE Novo mesto. gnk-284361
Knafelc Jože, Pod Primožem 002, Pivka,
potni list, št. P01154054, izdala UE Postojna.
gnw-284524
Kociper Jože, Ptujska cesta 015, Ormož,
potni list, št. P00923369, izdala UE Ormož.
gng-284365
Kokalj Mitja, Senožeti 065, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00880227, izdala
UE Ljubljana. gnm-284359
Kosec Boris, Lokve 049, Črnomelj, potni
list, št. P00827210, izdala UE Črnomelj.
gnb-284620
Košak Mirko, Savska cesta 023,
Ljubljana, potni list, št. PB0288873, izdala
UE Ljubljana. gnx-284373
Kovač Mateja, Bukovlje 063, Stranice,
potni list, št. P01025312, izdala UE
Slovenske Konjice. gnz-284621

Kovič Nina, Pločanska ulica 009, Ljubljana
– Šmartno, potni list, št. P00255680, izdala
UE Ljubljana. gns-284353
Kragelj Mitja, Puhova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00571542, izdala
UE Ljubljana. gnx-284523
Kresnik Alenka, Bukovska vas 003,
Šentjanž pri Dravogradu, potni list,
št. P00589750, izdala UE Dravograd.
gnu-284351
Leskovar Davor, Straža pri Oplotnici 016,
Oplotnica, potni list, št. P00992560, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnv-284625
Levac Rozalija, Krožna cesta 008, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00171032,
izdala UE Koper. gne-284617
Lončar Saša, Žurkov Dol 008, Sevnica,
potni list, št. PB0026357, izdala UE Sevnica.
gno-284357
Lukač Sabina, Bijelo polje, Ulica Tršova,
Lamela C 84000 Bijelo Polje, potni list, št.
P00800614, izdalo MZZ. gns-284528
Merc Aleksander, Velika Varnica 047,
Zgornji Leskovec, potni list, št. P01130069,
izdala UE Ptuj. gnd-284618
Mulec Andreja, Dolenje Jezero 014,
Cerknica, potni list, št. P00553115, izdala
UE Cerknica. gns-284628
Novaković Anđelko, Vrh nad Želimljami
031, Škofljica, potni list, št. P00920521,
izdala UE Ljubljana. gnq-284630
Osojnik Benjaminsvit, Gerbičeva ulica
003, Ljubljana, potni list, št. PB0222536,
izdala UE Grosuplje. gne-284367
Pavlovčič Maja, Barjanska cesta 052,
Ljubljana, potni list, št. P00338835, izdala
UE Vrhnika. gnj-284362
Peršolja Ljubo, Šmartno 003, Kojsko,
potni list, št. P00662846, izdala UE Nova
Gorica. gnt-284527
Pezdir Jože, Brežna pot 023, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00952508, izdala
UE Ljubljana. gnk-284636
Pezdir Matevž, Brežna pot 023, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00952516, izdala
UE Ljubljana. gnl-284635
Pliberšek Tomaž, Mencingerjeva ulica
077, Ljubljana, potni list, št. P00832255,
izdala UE Ljubljana. gnt-284352
Predić Žarko, Gosposvetska cesta 005,
Maribor, potni list, št. PB0264790, izdala UE
Maribor. gnn-284358
Prpič Katja, Vrhovci, cesta IV 007,
Ljubljana, potni list, št. P00942702, izdala
UE Ljubljana. gnb-284370
Prpič Tomaž, Mrharjeva ulica 016,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00320631,
izdala UE Ljubljana. gny-284372
Pšeničnik Dušan, Vrhloga 012, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00248927, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnu-284626
Rakovec Uroš, Kopališka ulica 012,
Kranj, potni list, št. P00575306, izdala UE
Kranj. gnr-284529
Sitarica
Alenka,
Ulica
Staneta
Rozmana 008, Murska Sobota, potni list,
št. P01055118, izdala UE Murska Sobota.
gnw-284624
Slapar Vesna, Kopališka ulica 012, Kranj,
potni list, št. P00741932, izdala UE Kranj.
gnq-284530

Stanovnik Matevž, Podgorje 055,
Kamnik, potni list, št. P00993905, izdala UE
Kamnik. gny-284622
Šinkovec Sajles, Čepovan 146, Čepovan,
potni list, št. P00948045, izdala UE Nova
Gorica. gnr-284629
Škerl Irena, Vrhovci, cesta IV 007,
Ljubljana, potni list, št. P00284778, izdala
UE Ljubljana. gnz-284371
Šmidhofer Melita, Falska cesta 120,
Ruše, potni list, št. P00980191, izdala UE
Ruše. gny-284522
Tabernik Roman, Trnje 026, Železniki,
potni list, št. P00243619, izdala UE Škofja
Loka. gnn-284633
Topolovčan Alen, Škapinova ulica 001,
Celje, potni list, št. P01057661, izdala UE
Celje. gni-284363
Tripunović Sanja, Ižanska cesta 442F,
Ljubljana, potni list, št. PB0039001, izdala
UE Ljubljana. gno-284632
Žagar Anton, Trg revolucije 001, Trbovlje,
potni list, št. P01115688, izdala UE Trbovlje.
gnt-284627
Žaljec Marko, Zilje 027, Vinica, potni
list, št. P00025504, izdala UE Črnomelj.
gnz-284521
Živec Miran, Borštnikova ulica 057,
Maribor, potni list, št. P01148499, izdala UE
Maribor. gnh-284364
Žukevič Boris, Ulica Franca RozmanaStaneta 007, Kranj, potni list, št. P00347643,
izdala UE Kranj. gnc-284369

Osebne izkaznice preklicujejo
Behrić Primož, Podpeška cesta 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000667380.
gnr-284429
Blaževič Ivka, Šmarčna 026, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000359470.
gnc-284344
Bohinc Gorazd, Cesta 1. maja 002,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000784531.
gnf-284441
Borko Janez, Hermanci 023, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000872653.
gnz-284471
Brajdič Ilonka, Brezje 007, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001755919.
gnv-284300
Breg Majda, Glaserjeva ulica 001,
Rače, osebno izkaznico, št. 000347488.
gnh-284289
Bricelj Blaž, Sadinja vas 2, LjubljanaDobrunje, osebno izkaznico, št. 002209945.
gnj-284487
Bricelj Tadej, Cesta revolucije 001,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001774633.
gnl-284585
Cehner Angela, Črneče 136, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001092673.
gne-284642
Cesnik Romana, Pleteršnikova ulica 002,
Celje, osebno izkaznico, št. 001560655.
gne-284592
Cestnik Tatjana, Smoletova ulica 12/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000081417.
gnf-284516

Stran

384 /

Št.

8 / 25. 1. 2008

Cimperman Tatjana, Iška 167, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001626080.
gnw-284499
Cujnik Aleš, Ob Težki vodi 063, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001316645.
gnu-284301
Čarman Iztok, Ulica Pie in Pina Mlakarja
037, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001597807. gnk-284486
Čotar Nataša, Gorjansko 018 B,
Sežana, osebno izkaznico, št. 002208206.
gns-284428
Čuk Klemen, Frankovo naselje 068,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002165444. gnn-284433
Ćereti Suljo, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001863566.
gnp-284456
Delić Anel, Cesta zmage 022, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001050940.
gnt-284452
Denk Majda, Zgornja Kungota 024,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
000216313. gnk-284286
Deželak Mojca, Spodnja Senica 16/c,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001811156.
gns-284278
Dolenc Sašo, Gabrovo 002, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000248596.
gnk-284436
Domajnko Rebeka, Ulica Arnolda
Tovornika 011, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001814727. gno-284457
Dravec Saša, Trimlini 010 A, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001090995.
gnw-284599
Dulić Elmir, Šnoflova ulica 005,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002066600.
gni-284463
Fideršek Bojan, Na Boč 049, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
000410131.
gny-284447
Flisek Vinko, Dvor 013, Litija, osebno
izkaznico, št. 001905765. gnv-284500
Gajić Igor, Mladinska ulica 012 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002052759.
gng-284465
Galjot Pavla, Rovtarska cesta 006 A,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001788075.
gnm-284584
Gašparin Sonja, Neblo 013, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001114333.
gnd-284318
Gerlih Peter, Polzela 066, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001043978. gnh-284564
Glinšek Bojan, Škrilje 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001414795.
gng-284515
Goljar Rok, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002149081.
gnq-284505
Golob Nejc, Tomanova ulica 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001921187.
gns-284453
Gorše Ivanka, Ragovska ulica 038, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001427775.
gnl-284485
Grajžl Franci, Cerovec 003 A, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000854647.
gnx-284348
Held Peter, Zagajškova ulica 013,
Celje, osebno izkaznico, št. 000981787.
gng-284590
Horvat Alojzij, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000380719.
gnn-284508
Hribernik Boštjan, Virmaše 012, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000361525.
gnj-284437
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Hudorovec Erna, Kolodvorska cesta 008,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001027669.
gnx-284573
Jan Martin, Cesta Toneta Tomšiča 078,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001743838.
gng-284440
Jankovič Marija, Cesta Ilije Gregoriča
010, Senovo, osebno izkaznico, št.
001291954. gnt-284502
Jauk Mateja, Jarše 10, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001636445. gnp-284481
Javoršek Ana Marta, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001903532.
gnu-284476
Jelen Matej, Šenbric 038, Velenje, osebno
izkaznico, št. 002042972. gnj-284587
Josipović Marijan, Frankovo naselje
158, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001580855. gni-284438
Jurkovič Zlatka, Loke 020, Krško, osebno
izkaznico, št. 000278359. gno-284507
Kačič Barbara, Šentgotard 014, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000586792.
gnl-284335
Kačič Jože, Šentgotard 014, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000586752.
gnn-284333
Kanešić Marijan, Javornik 064, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 002172031.
gng-284565
Keblič Martin, Male Dole 047, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001733558.
gny-284597
Kern Alenka, Zaloška cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002140370.
gnd-284468
Kern Kaja, Zaloška cesta 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001606671.
gnc-284469
Kisovec Nenad, Gabrov trg 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001457636.
gnq-284480
Kogej Nataša, Sostrska cesta 10/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002066140.
gnn-284458
Kolenc Klemen, Hotemaže 083,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001445404.
gnu-284451
Košak Mirko, Savska cesta 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002280824.
gnj-284462
Kovačič Ana, Glavni trg 004, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001996521.
gng-284340
Kovačič Kristina, Ulica Gradnikove
brigade 51, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001467580. gnq-284605
Kovič Hana, Frankopanska ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000445083.
gni-284513
Krajnc Nevenka, Na Jožefu 37,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001768584. gng-284640
Krajnc Vili, Predel 009 B, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 002233319.
gnk-284586
Kramer
Tomaž,
Lancova
vas
085 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
002214991. gnx-284323
Krampl Zdenka, Šober 024 A, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001716022.
gnw-284349
Kravcar Marko, Bistrica 007, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000270699.
gnm-284284
Krisper Vlaho, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000068044.
gnl-284460

Kryžanowski Janko, Frankopanska
ulica 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001035360. gne-284517
Kure Andrej, Grm pri Podzemlju 008 A,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000085253.
gnb-284495
Leskovar Davor, Straža pri Oplotnici 016,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000953246. gnx-284473
Levičnik Saša, Podgrajska cesta 7,
Podgrad, osebno izkaznico, št. 000840942.
gnr-284454
Lindič Matej, Galjevica 58, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002130649.
gnh-284514
Lipovec Marija, Babno Polje 008 D,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000625651.
gns-284303
Lipovec
Stanislava,
Godemarci
050, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
0210984505234. gne-284567
Lorger Mirko, Tomšičeva cesta 010 A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000658904.
gnr-284304
Marc Anton, Dobje 020, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002226585.
gnm-284434
Marc Herminija, Kobjeglava 032,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000574222.
gnt-284427
Matas Marija, Petišovci, Ulica 22. junija
031, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001379536. gnl-284310
Medić Karmen, Langusova ulica 059,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001199335.
gnx-284448
Mikola Anja, Ribarjeva ulica 004,
Celje, osebno izkaznico, št. 001882706.
gnc-284594
Mikola Cvetka, Ribarjeva ulica 004,
Celje, osebno izkaznico, št. 000678010.
gnd-284593
Milić Tine, Tominškova ulica 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000233633.
gne-284492
Mitev Aleksander, Dvorjane 109/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002218414.
gnd-284272
Mitevski Mito, Bezovje pri Šentjurju 014,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001064385.
gnz-284346
Mohorič Damjan, Zali Log 040 A, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000989559.
gnl-284435
Moravec Pavla, Drakšl 025, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001080033.
gne-284442
Munda Klavdija, Bratislavci 058,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002021901.
gns-284328
Munjoz Manuela, Verdijeva ulica 014,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001825389. gnb-284445
Muratović Dragan, Lokve 038, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001835061.
gnh-284439
Nežmah Marjan, Ulica prvega maja 002,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000423118.
gni-284588
Novak Ana, Savinjska cesta 031,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002187879.
gnx-284498
Novak Kokol Hedvika, Hrastovec v
Slovenskih goricah 017, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000440815.
gnp-284431
Novak Nina, Cankarjeva cesta 008,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001994181.
gnn-284583
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Ogradi Ferdinand, Graščinska cesta 013,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001973497.
gnj-284562
Ovca Smrkolj Katarina, Suhor pri
Dol. Toplicah 016, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 002009800. gnb-284295
Pašić Enright, Kvedrova cesta 004,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000719036. gnf-284341
Petač Jana, Grafenauerjeva ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000155842.
gnm-284509
Petek Branko, Hlaponci 050, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001507972. gnv-284325
Petrak Helena, Ulica XIV. divizije,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001616670. gno-284282
Pirnavar Davor, Taborniška pot 022,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 002053360.
gne-284342
Planinc Marko, Libna 030, Krško, osebno
izkaznico, št. 001849433. gnp-284506
Pogačar Luka, Ulica Minke Bobnar 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000282762.
gnu-284501
Pretnar Kaja, Sebenje 100, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
002013173.
gnw-284449
Puš Marjeta, Ulica Veronike Deseniške
002, Kočevje, osebno izkaznico, št.
001866688. gno-284432
Redžepi Iljber, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001755552.
gnj-284512
Ribič Ljudmila, Drtija 016, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000446817.
gni-284488
Roglič Kononenko Irena, Plešičeva
ulica 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001081515. gny-284472
Ružić Jolanda, Hočka cesta 017,
Hoče, osebno izkaznico, št. 000797229.
gne-284467
Sarjaš Patricija, Trnje 040, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001838669.
gnb-284570
Seliškar
Primož,
Tomačevo
34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000737344.
gno-284482
Semolič Sore, Cesta vstaje 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001153236.
gnn-284483
Sluga Nina, Trajanova ulica 006,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002017015.
gnq-284330
Smole Marija, Mivka 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000614463. gnk-284511
Sofrenić Savo, Podjavorškova ulica 009,
Celje, osebno izkaznico, št. 000630365.
gnb-284595
Stegne Cecilija, Tomšičeva ulica 018,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001675755. gnv-284475
Stibilj Peter, Idrijska cesta 006,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002093917. gnz-284496
Strelec
Karmen,
Zamušani
022 B, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001976004. gnt-284327
Šarkezi Žarko, Kolodvorska cesta 008,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001790198.
gns-284578
Šenk Tarin, Cigaletova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001765749.
gnw-284474
Šijanec Viktorija, Radehova 028, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
002257681. gnq-284430

Škarabot Igor, Pečinska ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001844500.
gnb-284470
Škoberne Primož, Krajnčica 023 A,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001513049.
gnh-284589
Škorjanec
Branko,
Olimije
112,
Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
001174659. gni-284288
Škrlec Simon, Ptujska cesta 047, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002215443.
gnc-284444
Špes Stanislav, Vrbno 024, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000832531.
gny-284347
Štojs Boštjan, Florjanska ulica 048 A,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001108399.
gnd-284343
Šumer Žiga, Kumen 046, Ruše, osebno
izkaznico, št. 002165849. gnv-284350
Šumnik Monika, Stražišče 029, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001921764. gnf-284491
Švajgar Metoda, Zgornje Gameljne 16,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001017118. gnf-284466
Tahirović Haris, Litijska cesta 81/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001754647.
gnr-284479
Tomaš Dušan, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001208705.
gnm-284484
Topolovec Jožef, Ulica ob kanalu 008,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001894512. gnd-284493
Torbica Aleksandra, Grčna 006 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001174227.
gnf-284316
Trdin Terezija, Malahorna 009, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000090157.
gns-284478
Umek Jožefa, Puhova ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001043823.
gnk-284461
Vidmar Barbara, Spodnja Nova vas
036 A, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 000542304. gnt-284477
Vidner Kristijan, Lipoglav 094, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001431191.
gnj-284312
Vidovič Dušan, Velika Varnica 109,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002251267.
gnz-284321
Vinšek Miro, Resljeva cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001839738.
gns-284503
Vrhovšek Jožef, Dolenja Stara vas
022, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001405357. gnf-284291
Vršič Marjan, Kraljevci 033 A, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000372819.
gnd-284443
Zajc Marko, Košenice 083, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002067217.
gnp-284606
Zajc Vladimir, Petrčeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000118481.
gnh-284464
Zaviršek Franci, Jurčičeva cesta III 002,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001182273.
gnv-284600
Zorko Janja, Gačnik 077, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001915730.
gnz-284446
Zorko Manja, Konšakova ulica 025,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002041477.
gnq-284455
Zupanc Lidija, Kersnikova ulica 008,
Celje, osebno izkaznico, št. 000469956.
gnz-284596
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Žagar Vida, Švabova ulica 002,
Celje, osebno izkaznico, št. 001821500.
gnf-284591
Žarn Ivan, Velika vas pri Krškem 035,
Krško, osebno izkaznico, št. 001494550.
gnr-284504
Žnidarič Andrej, Lemerje 010, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001768298.
gnc-284494
Žunko Žarko, Sužid 041, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001563897. gny-284497
Župevc Majda, Knafelčeva ulica 026,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001521368.
gnm-284459

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abazi Gzim, Orožnov trg 004, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001317387, reg. št. 12586, izdala UE
Laško. gnp-284281
Abram Boštjan, Cesta v staro vas 003,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002187985, reg. št. 14820, izdala UE
Postojna. gnm-284659
Abrič Pleterski Donald, Tovarniška pot
2/c, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003019958, izdala UE Velenje.
gnu-284576
Ambrožič Tušar Martina, Sovodenj 041,
Sovodenj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001567601, izdala UE Škofja Loka.
gnc-284294
Benčič Aleš, Bezena 67, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 002025893, reg.
št. 10727, izdala UE Ruše. gnr-284329
Blatnik Gregor, Vodriž 025, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003116413, izdala UE Slovenj
Gradec. gnt-284302
Bojović Goran, Podpeška cesta 527c,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 001935532, reg. št. 7235,
izdala UE Trbovlje. gnb-284399
Borovič Anita, Črešnjevci 080, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001876876, reg. št. 15756, izdala UE
Gornja Radgona. gnm-284609
Božič Monika, Machova ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G H, št.
S 3088484, reg. št. 132936, izdala UE
Maribor. gne-284667
Brumen Jure, Dermotova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001868562, reg. št. 264056, izdala UE
Ljubljana. gnm-284334
Camplin Anton, Zelena ulica 012, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 000045524, izdala UE Murska Sobota.
gnr-284279
Ciglar Mira, Sladka Gora 20 A, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001389905, reg. št. 12360, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnd-284293
Crkvenčič Rok, Tržaška cesta 343,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 003206930, reg. št. 291619, izdala UE
Ljubljana. gno-284332
Cvirn Marjanca, Tomažičeva ulica 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001990376, reg. št. 83269, izdala UE
Ljubljana. gnh-284339
Cvirn Marjanca, Tomažičeva ulica 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001990376, reg. št. 83269, izdala UE
Ljubljana. gnp-284381
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Čepon Ana, Klavčičeva ul. 10, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000056097, reg. št. 9093, izdala UE
Kamnik. gnj-284641
Čerin Andrej, Blejska Dobrava 042,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002110978, izdala UE Jesenice.
gnn-284658
Čermelj Dejan, Plače 11, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 2189111, reg. št. 14439, izdala UE
Ajdovščina. gnr-284654
Čović Miha, Ribenska cesta 020,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 3251846, izdala UE Radovljica.
gnj-284662
Daka Ramiz, Suva Reka, Vrševce,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003242630, reg. št. 59078, izdala UE
Kranj. gnb-284670
Danica Kunej, Cesta prvih borcev 40,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
reg. št. 246, izdala UE Krško. gnu-284601
Dereari Bor, Podpeč 48, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003019764, reg. št. 243896, izdala UE
Ljubljana. gni-284313
Devetak Silvan, Puhova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000145263, reg. št. 3932, izdala UE
Ljubljana. gnn-284308
Doberšek Anton, Malahorna 29 A,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 002156915, izdala UE
Slovenska Bistrica. gny-284422
Dolinšek Janez, Peč 006, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, F, G, H,
št. S 001888177, izdala UE Grosuplje.
gne-284417
Dušanić Zoro, Sotensko pri Šmarju 33/a,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 2002108, reg. št. 21076, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gng-284290
Džamastagić Nedim, Ilirska cesta 008,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, C,
G, H, št. S 001412572, izdala UE Jesenice.
gnt-284277
Đogić Sulejman, Zaloška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001285870, reg. št. 228236, izdala UE
Ljubljana. gny-284322
Elbl Slavica, Zgornja Senarska 009 D,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 001841714, izdala UE
Lenart. gnx-284423
Frigelj Zdenka, Jesenice 022, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001445749, reg. št. 17486, izdala
UE Brežice. gnn-284283
Friškovec Franc, Gospodinjska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003035182, reg. št. 94307, izdala UE
Ljubljana. gno-284382
Gajšek Anica, Čača vas 44/d, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 2001378, reg. št. 7557, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnl-284639
Galan Anže, Livarska 5, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. G, H, št. S 1199067, reg. št.
19840, izdala UE Kamnik. gnj-284412
Galič Helena, Goriška ulica 006, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003237697, reg. št. 17301, izdala UE
Celje. gnx-284648
Garvanović Đuro, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1588958, reg. št. 168107, izdala UE
Ljubljana. gnc-284398

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Golčer Lars, Liptovska ulica 18,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000975623, reg. št. 9126,
izdala UE Slovenske Konjice. gng-284390
Golob Janez, Cesta 4. julija 009, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000609076, reg. št. 35976, izdala UE
Maribor. gnc-284669
Gornik Zdenka, Loka 040, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 000060067, reg. št. 60399, izdala UE
Maribor. gng-284665
Grzinčič Mira, Zaprice 010, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000329965, reg. št. 9111, izdala UE
Kamnik. gnk-284411
Hočevar Zvone, Vinice 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 003160016, reg. št. 128031, izdala UE
Ljubljana. gny-284297
Horvat Alojzij, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872138, reg. št. 89079, izdala UE
Ljubljana. gne-284392
Hrvatin Marko, Lastovče 041, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001678409, reg. št. 39970,
izdala UE Novo mesto. gnj-284287
Huskić Enisa, Cesta dveh cesarjev
104/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003145852, reg. št. 285587,
izdala UE Ljubljana. gnh-284389
Ignjić Dubravko, Potrčeva ulica 20,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001418481,
reg. št. 233703, izdala UE Ljubljana.
gnf-284391
Inglič Silvo, Cesta maršala Tita 085,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003042437, izdala UE Jesenice.
gnp-284656
Jelen Matej, Šenbric 038, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003220197, izdala UE Velenje.
gnd-284643
Jelka Žižek, Spodnji Boč 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001210665, reg. št. 8657, izdala UE
Ruše. gnc-284419
Kačič Boris, Šentgotard 014, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001714263, reg. št. 9674, izdala UE
Zagorje ob Savi. gni-284338
Kačič Jože, Šentgotard 014, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,
H, št. S 001688324, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnj-284337
Kajtna Jana, Griže 34, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001447811, reg.
št. 27613, izdala UE Žalec. gnb-284395
Keblič Martin, Male Dole 047, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, D1,
D1E, D, DE, F, G, H, št. S 003009583, reg.
št. 35461, izdala UE Celje. gny-284647
Ketiš Drago, Satahovci 058 C, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
G, H, št. S 001477033, izdala UE Murska
Sobota. gnn-284608
Knez Bojan, Cesta v Šmartno 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001490003, reg. št. 202973, izdala UE
Ljubljana. gnj-284387
Kocjanc David, Srednja vas v Bohinju
124, Srednja vas v Bohinju, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003055948,
izdala UE Radovljica. gnp-284306
Kolar Andrej, Sv. Florijan 138, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. G, H,

št. S 1288537, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-284638
Kolar Josip, Prešernova cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001994665, reg. št. 93391, izdala UE
Ljubljana. gnk-284386
Kolenc Anja, Naselje Slavka Černeta
020, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001176297, izdala UE
Jesenice. gnv-284275
Kos Aleš, Zabreznik 001, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001790833, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnk-284336
Košak Mirko, Savska cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001286619, reg. št. 227264, izdala UE
Ljubljana. gne-284292
Košćak Josip, Pod hruško 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001995062, reg. št. 100236, izdala UE
Ljubljana. gnz-284400
Kotnik Matej, Zavrh nad Dobrno 026,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 002149782, reg. št. 48747, izdala UE
Celje. gnu-284651
Kovačič Albin, Orlek 004 C, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 001831960, izdala UE Sežana.
gnh-284414
Krašovec Luka, Opekarniška cesta
008 A, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001787680, reg. št. 51399, izdala
UE Celje. gnv-284650
Ledinek Nataša, Vid Ivanuševa ul. 15a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001592403, reg. št. 19926,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-284637
Lešnik Tadej, Visole 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A1, B,
G, H, št. S 1783804, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq-284280
Lodrant Sabina, Na produ 28/a,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003170469, reg. št. 288400, izdala UE
Ljubljana. gnl-284385
Longar Matija, Zobčeva ulica 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003077389, reg. št. 35702, izdala UE
Novo mesto. gno-284532
Lubej Roman, Jareninska cesta 018,
Šentilj v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. F, G, H, št. S 002000315, izdala UE
Pesnica. gnb-284420
Malovrh Marija, Gubčeva ulica 005,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001401877, reg. št. 37583, izdala UE
Kranj. gnz-284671
Mauko Gustav Bojan, Goriška ulica 002,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003047109, reg. št. 68563, izdala UE
Maribor. gnf-284666
Medić Karmen, Langusova ulica 059,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000696741, izdala UE Radovljica.
gnk-284661
Nedeljko Natalija, Šercerjeva cesta 009,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 002072826, izdala UE Velenje.
gnb-284645
Nikolić Sašo, Kosovelova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003160498, reg. št. 143723, izdala UE
Ljubljana. gnu-284326
Novak Kokol Hedvika, Hrastovec v
Slovenskih goricah 017, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002224647, izdala UE Lenart.
gnu-284426
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Novak Matevž, Smrečnikova ulica 009,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001388941, reg. št. 31679, izdala
UE Novo mesto. gnl-284285
Oblak Franc, Kurilniška ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001104881, reg. št. 98572, izdala UE
Ljubljana. gne-284317
Oblak Franc, Kurilniška ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001104881, reg. št. 98572, izdala UE
Ljubljana. gnc-284319
Oset Stanislav, Na otoku 010, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 002150182, reg. št. 46106, izdala
UE Celje. gnw-284649
Ovca Smrkolj Katarina, Suhor pri
Dol. Toplicah 016, Novo mesto, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 003077146,
izdala UE Novo mesto. gnx-284298
Pančur Aleš, Trubarjeva ulica 004,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001238238, reg. št. 33019, izdala UE
Domžale. gnh-284489
Papež Sergej, Hajdoše 78/e, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1074914, izdala UE Ptuj. gnp-284535
Pašić Hozolina, Vaška pot 10/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003060064, reg. št. 282611, izdala UE
Ljubljana. gnk-284311
Pečnik Marija, Breg pri Polzeli 72/a,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H, št. S 579936,
izdala UE Žalec. gni-284538
Peternel Mihela, Laze 003, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000313704, izdala UE Škofja Loka.
gnz-284296
Petrović Marija, Bezje 002, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001788468, izdala UE Jesenice.
gno-284657
Pirnavar Davor, Taborniška pot 022,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A1, B,
G, H, št. S 003000048, izdala UE Hrastnik.
gnm-284309
Plot Stanislav, Jurčkova cesta 154,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001597114, reg. št. 165105, izdala UE
Ljubljana. gnw-284324
Predić Žarko, Gosposvetska cesta 005,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001767376, reg. št. 119131, izdala
UE Maribor. gnd-284668
Primc Anica, Bičje 013, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002142160, izdala UE Grosuplje.
gnf-284416
Prosenik Jurij, Rožno 7, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, reg.
št. 21846, izdala UE Krško. gnt-284602
Puš Marjeta, Ulica Veronike Deseniške
002, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 000870319, reg. št. 3885, izdala
UE Kočevje. gnm-284409
Riđić Gregor, Škapinova ulica 012,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002019802, reg. št. 52330, izdala UE
Celje. gnt-284652
Rirard Bago, Vatovčeva 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 3522, reg. št. 21919, izdala
UE Koper. gnm-284534
Rodman Šest Mateja, Rodine 008 C,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001704082, izdala UE Jesenice.
gnu-284276

Sajovic Mitja, Goriška cesta 9,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 1598257, reg. št. 17947, izdala UE
Ajdovščina. gnq-284655
Slak Simona, Velesovska cesta 034,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002120862, reg. št. 38127, izdala UE
Kranj. gny-284672
Smole Marija, Mivka 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000732549, reg. št. 113926, izdala UE
Ljubljana. gnc-284394
Stanovnik Marko, Poljanska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001822516, reg. št. 231870, izdala UE
Ljubljana. gng-284315
Stopar Peter, Ulica Tončka Dežmana
004, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000808485, reg. št. 14300, izdala
UE Kranj. gnx-284673
Sulejmani Semir, Ižanska cesta 400/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231346, reg. št. 278112, izdala UE
Ljubljana. gnn-284383
Špan Leon, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A – 25kW BGH,
št. S 002220281, reg. št. 247122, izdala UE
Ljubljana. gnp-284331
Štojs Boštjan, Florjanska ulica 048 A,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001772340, reg. št. 8967, izdala UE
Sevnica. gnb-284345
Štuhec Vasja, Gajševci 013, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 003141605, izdala UE Ljutomer.
gno-284607
Šuklje Hadžić Adin, Podlubnik 162,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001628702, reg. št. 24075, izdala UE
Škofja Loka. gnm-284384
Šumer Žiga, Kumen 46, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001649998, reg. št. 8794, izdala UE
Ruše. gnb-284320
Šumnik
Monika,
Stražišče
029,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001532367, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-284305
Švara Ljubo, Tomačevica 026 A,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001950063, izdala UE Sežana.
gng-284415
Tepeš
Damjan,
Na
Okopih
002 D, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. S 000987026, reg. št. 40102, izdala UE
Celje. gns-284653
Tič Aleksander, Brezje pri Oplotnici 25,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A do 50 km/h, št. S 003114137, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnz-284421
Tonica Vladka, Planinska ulica 007,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1747011, izdala UE Radovljica.
gni-284663
Turin Silvo, Hrastovec pod Bočem 2,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001578250, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnw-284424
Turković Jurkošek Ana Marija, Spodnji
Rudnik I/13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001341940, reg. št. 208759,
izdala UE Ljubljana. gnd-284393
Vahen Maja, Ulica Norberta Vebra 15,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001255406, reg. št. 8702, izdala UE
Ruše. gnh-284314
Verbošt Ivan, Grabonoški vrh 001, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
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B, C, F, G, H, št. S 001841743, izdala UE
Lenart. gnv-284425
Verovnik Stanislav, Pod gradom 140,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003132846, izdala UE Dravograd.
gno-284407
Virtič Urška, Ronkova ulica 018, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003083404, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-284299
Vrtin Matjaž, Kočevje 21, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10420, izdala UE Črnomelj. gnl-284410
Vtičar Branko, Loperšice 005, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, F, G,
H, št. S 003039771, izdala UE Ormož.
gnl-284660
Zabrdac Rene, Ulica Staneta Severja
015, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003113697, reg. št. 51626, izdala
UE Maribor. gnh-284664
Zagmajster Ljudevit, Prežigal 004,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001552817, reg. št.
13457, izdala UE Slovenske Konjice.
gnc-284644
Zajc Marko, Košenice 083, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001548786, izdala UE Novo mesto.
gns-284603
Zaviršek Franci, Jurčičeva cesta III 002,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 000364804, izdala UE
Grosuplje. gnd-284418
Zorko Sergej, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001415221, reg. št. 17217, izdala UE
Brežice. gni-284388
Zumberi Dardan, Partizanska cesta 015,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001770351, reg. št. 50686, izdala UE
Celje. gnz-284646
Žarn Ivan, Velika vas pri Krškem 35,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, reg. št. 10077, izdala UE Krško.
gnr-284604
Župec Alojzij, Ljubljanska cesta 78, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,Be,C,CE,F,G,H,
št. S 000292833, reg. št. 24623, izdala UE
Ljubljana. gnw-284374

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d. veljavnost zavarovalnih dokumentov: zelena karta, št.: 1553276, 1
kos; O-NEZ-POL-05, št.: od 0040893 do
0040897, 5 kos. Ob-826/08
Govljevšček Vojko, Gregorčičeva 12,
Kanal, zavarovalno polico, št. 11701344,
izdala zavarovalnica Grawe. gnq-284380
Vončina Sebastijan, Mestni trg 4, Idrija,
zavarovalno polico, št. 41403001299, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-284548

Spričevala preklicujejo
Amon Nataša, Naselje heroja Maroka
23, Sevnica, spričevalo 3. letnika Srednje
strokovne zdravstvene, poklicne ter tehniške
kemijske šole Novo mesto, izdano leta 1999.
gnn-284408
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Avdijaj Taulant, Ob kamniški progi 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika SC PET
Ljubljana, izdano leta 2007. gnx-284273
Bejtovič Irena, Podgorska ulica 21,
Kočevje, diplomo Gimnazije Kočevje,
št. I/DJ-60/86 izdana dne 25. 6. 1986.
gnh-284614
Bincl Uroš, Cesta na grad 62, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje – smer kuhar,
izdano leta 2007. gnr-284579
Bošnjak Tomaž, Vrbičje 2/a, Grosuplje,
spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo o uspehu
3. letnika Srednje šole Krško - elektrikar
– elektronik, izdano leta 1985, 1987 in 1988.
gnk-284261
Bratuž Nataša, Kidričeva ulica 16/b,
Nova Gorica, indeks, št. 21017655, izdala
FDV v Ljubljani. gny-284397
Dobaj Tomi, Brezovec 51, Cirkulane,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2001 in
2002. m-43
Drek Muharem, Cesta zmage 5, Zagorje
ob Savi, spričevalo Srednje šole Zagorje
– rudarski tehnik, izdano leta 1984 do 1987.
gnz-284546
Golob David, Gubčeva 7, Kranj,
spričevalo Srednje gostinske šole –
Radovljica, Bled. gng-284265
Hočevar Marija Maja, Velike lese 6/a,
Krka, indeks, št. 12160120004, izdan pri
zavodu izraz višje šole. gns-284403
Horvat Drago, Bratonci 175, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
poklicnih šol Murska Sobota, izdano leta
1983. gnt-284377
Hudernik Jurij, Zg. Orlica 25, Ribnica
na Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007.
m-41
Imerović Sonja, Kidričeva cesta 67,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ
Bičevje, izdano na ime Lenard Sonja.
gnd-284543
Jančič Gregor, Lovska cesta 13,
Benedikt, indeks, št. 81637285, izdala EPF
Maribor. m-34
Janežič d.o.o., Pšata 25, Dol pri
Ljubljani, potrdilo o opravljenem seminarju
za delavce, izdan na ime Brodnik Iztok,
stanujoč Kamnica 28, 1262 Dol pri Ljubljani,
izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ljubljana. gnb-284270
Kolenc Frančiška, Ipavčeva 12, Celje,
diplomo Višje pravne šole v Mariboru, št.
3502, izdana leta 1990. gne-284267
Košir Tit, Na Vinograd 8, Kranj, spričevalo
Univerzum Ljubljana, št. EZ 1031, izdano
leta 2001. gnw-284549
Metelko Benjamin, Kemelj 86, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Krško, št. 197 z dne 28. 8. 1992.
gnt-284402
Mohar Miša, Novi dom 47, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip
Jurčič – gimnazija Ivančna Gorica, izdano
leta 2001. gnj-284262
Nekrep Sibila, Zg. Hlapje 34, Jakobski
Dol, indeks, št. 61240908, izdala FF v
Mariboru. m-32
Pečar Tina, Ržišče 2, Litija, obvestilo o
uspehu 4. letnika Srednje turistične šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnu-284401
Perčič Rok, Olševek 22, Preddvor,
indeks, št. 41053382, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnc-284519
Petrič Peter, Lundranski vrh 17, Črna na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednje gozdarske šole v Postojni, št. 356,
izdano leta 1979. gnc-284269
Prepeljanić Krešimir, Zolajeva 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1990. m-30
Pristavec Renata, Sp. otok 17,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole na Bledu, izdano leta
1992. gnb-284520
Prodanović Goran, Radohova vas 009,
Grosuplje, obvestilo o uspehu pri maturi
Tehniškega šolskega centra Kranj, izdano
leta 2006. gng-284540
Račič Tomaž, Gorjančeva ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1995. gng-284490
Repas Peter, Gmajna 29/a, Slovenj
Gradec, indeks, št. 30030645, izdala FZV.
m-31
Rezar Viktor, Spuhlja 78, Ptuj, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu za
odgovorno osebo v cestnem prometu
Interes, št. 619530. m-40
Sarka Melani, Šulinci 23, Petrovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota – ekonomski tehnik,
izdano leta 2005. gnr-284404
Smajlović Adem, Kidričeva 57, Velenje,
diplomo Poklicne tehniške in elektro šole
Velenje, izdana leta 2004. gnf-284541
Somajnko Rebeka, Ul. Arnolda Tovornika
11, Maribor, indeks, št. 30034368, izdala
Fakulteta za zdravstvene vede. m-35
Sukič Daniel, Kovačevci 6, Grad,
spričevalo o končani OŠ Grad, izdano leta
1987. gnf-284266
Škrgič Muhamed, Pećigrad 103, 77227
Pećigrad, BiH, diplomo Filozofske fakulete,
izdana leta 1976. gno-284611
Zupan Špela, Prijateljeva cesta 5a,
Trebnje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1998. gni-284613
Zupin Tanja, Apno 59, Cerklje na
Gorenjskem,
maturitetno
spričevalo
Gimnazije Kranj, izdano leta 2000.
gnv-284450
Žerovnik Milena, Zapoge 19, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska
in papirja Ljubljana, izdano leta 1985.
gnh-284264

Drugo preklicujejo
Adiloski Bekim, Labuništa, Struga,
original delovno dovolenje, št. 99289993884
z dne 19. 2. 2007. gnz-284396
Babnik Andrej, Brezje 67, Dobrova,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta 1986.
gnc-284544
Bajraktaraj Avni, Ribniška 6, Maribor,
delovno knjižico. m-38
Bešić Izet, Celovška 287, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-284259
Bevc Alenka, Straža 12, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 31200059,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gns-284378
Brekalo Franjo, Pipanova cesta 60,
Šenčur, delovno knjižico. gny-284547
Cajger Peter, Cesta zmage 75, Maribor,
delovno knjižico, št. 15466. m-29
Demič Rok, Cilenškova 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71050127,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnl-284510

Držaj Bojan s.p., Brstje 14/b, Ptuj,
dovolilnico, št. K011361/11, izdana za cestni
promet za Rusijo. gnt-284552
Držaj Bojan s.p., Brstje 14/b, Ptuj,
dovolilnico, št. K007076 804/03, izdana za
cestni promet za Ukrajino. gns-284553
Fejzullahu Albert, Vrbovec 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-284274
Hajdinjak Urška, Kruplivnik 88/c, Grad,
vozno karto, št. 629, izdal Avtobusni promet
Murska sobota. gnb-284545
Jeras Branko, Okrog 6/a, Laze v Tuhinju,
potrdilo o opravljenem tečaju Tehnike dela
z motorno žago, št. 2/1143 in potrdilo o
uspešno opravljenem programu Gojitvena
dela v gozdu, izdana s strani Srednje
gozdarske in lesarske šole v Postojni.
gnv-284550
Jozelj Miha, Mesarska cesta 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63990222, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gne-284542
Klun Irena, Goriška cesta 42, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 31210149,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnu-284551
Kodermac Sara, Vogrsko 53/a, Volčja
Draga, vozno karto, št. 0708833, izdal
Avrigo d.d. gnv-284375
Kramberger Andrej, Ločič 7, Trnovska
vas, potrdilo o opravljenem izpitu za varno
delo s traktorjem in traktorskimi priključki.
gnk-284536
Leskovšek Gregor, Poljanski nasip
28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63020328, izdala FRI – VSŠ v Ljubljani.
gni-284263
Lipski Elisa, Cesta na Pečovlje 4, Štore,
delovno knjižico. gnx-284598
Logar Aleš s.p. – Transport Logar, Troblje
8, Slovenj Gradec, delovno dovolenje, št.
0959933592, naslovljeno na Todorović
Tomislava iz BiH. gnq-284405
MAB Transport d.o.o. Prevozne storitve,
Kidričeva 52A, Rogaška Slatina, potrdilo o
neoporečnosti TIR certifikata, št. 2313 za
vlečno vozilo, reg. št. N1-36CE, identifikacija,
št. 111088. gnv-284675
Maklin Doroteja, Toslti vrh 144, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
230701142, izdakla Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. gnz-284271
Miklavec Matej, Medenska cesta 79,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-284518
Mohorič Kristina, Ševlje 22, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 17501, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnt-284577
Muller Rainer Erich, Limbuška cesta
27/a, Maribor, delovno knjižico, reg. št.
27957. m-33
Onič Slavko, Bezjakova 11, Limbuš, 56
delnic Telekomunikacijskega sistema Pekre
Limbuš, vpisane pod št. 445. m-36
Petrič Boštjan, Ljubljanska 18, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 93624311, izdal
FERI Maribor. m-37
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z napisom PETROL 183, v drugi
vrstici Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gnr-284554
Pintarič Mateja, Rinčetova graba 26/a,
Ljutomer, delovno knjižico. gnl-284539
Potočnik Marko, Gubno 38/a, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 37000660,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnn-284533
Repše Nejc, Vidmarjeva 50, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 26108169, izdala
FGG v Ljubljani. gnj-284537
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Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, 20 delnic CATV Murska Sobota, d.d., Lendavska ulica 29, 9000 Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod zaporedno številko 37. Ob-697/08
Rezar Viktor, Spuhlja 78, Ptuj, potrdilo za
nacionalno poklicno kvalifikacijo za voznika
C in E kategorije. m-39
Režun Jakob, Cesta 20. junija 24,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
41040204, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnr-284379
Robič Boris, Slatina pri Dobjem 001 A,
Dobje pri Planini, študentsko izkaznico, št.
41200191, Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnl-284610
Senjor David, Senešci 47, Velika Nedelja,
študentsko izkaznico, št. 93613922, izdala
Fakulteta za strojništvo. m-42
SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, matična št. 5026237, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: SKB
104 SOCIETE GENERALE GROUP. Ob854/08
Sofronievski Trpe, Kidričeva 11, Kranj,
izkaznico vojnega veterana, št. 5866 z dne
12. 12. 1997. gns-284582
Šinkovec Franc – Avtoprevozništvo
s.p., Šmihel 4, Žužemberk, potrdilo
za
voznika
Vladana
Gužviča,
št.
001017/SŠD48-2-7176/2007, izdano dne
29. 8. 2007. gnd-284268
Škvarč Denis, Šmihel 12, Šempas,
vozno karto, št. 0800171, izdal Avrigo d.d.
gnu-284376
Štrukelj Aneja, Klanec 3, Solkan,
študentsko izkaznico, št. 63050114,
Fakulteta za rečunalništvo in informatiko.
gng-284615
Transporti Draganović Enes s.p., Tkalska
3/b, Celje, potrdilo za voznika Nurkić
Fahrudina, št. 000991/MJ13-2-1540/2007,
izdano 14. 3. 2007 pri OZS. gnp-284406
Vodnik Janez, Podutiška cesta 138,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-284674
Zelen Frančišek, Koče 21, Prestranek,
službeno izkaznico, št. 009161, izdana dne
19. 9. 2005 pri MNZ Ljubljana. gni-284413
Žerdoner Herman s.p., Lipje 5, Velenje,
izvod licence, za tovorno vozilo MAN, reg.
št. CE K5 – 158, vezan na licenco št. 2514.
gnl-284260
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