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Javni razpisi
Št. 331-19/2007

Ob-2471/08

Spremembe
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za leto 2007, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 112/07 z dne 7. 12.
2007, Ob-33158/07.
V javnem razpisu Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz
Programa razvoja podeželja 2007–2013 za
leto 2007 (objava v Uradnem listu RS, št.
112 z dne 7. 12. 2007, Ob-33158/07) se
v poglavju IX. Rok in način prijave v drugem
odstavku izpustijo besede »ter davčna številka« tako, da se odstavek glasi:
Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, naziv in naslov
vlagatelja. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte
v originalnih ovojnicah.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-11/2008

Ob-2327/08
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za
leto 2008, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 8/08 (št. 430-11/2008, Ob-826/08), se
spremenita VIII. in IX. točka razpisa, ki se
pravilno glasita:
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do četrtka, dne
20. marca 2008 do 12. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo v četrtek,
dne 20. marca 2008, ob 14. uri v sejni
sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 117/08

Ob-2464/08
Popravek
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo ZUL-UPB1) Ministrstvo za
kulturo RS objavlja popravek besedila re-

dnega letnega javnega projektnega razpisa
za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2008 (JPR 20–MV–2008).
Pri drugi alineji tretjega odstavka 1. točke
se doda beseda »informativne«, tako da se
po novem glasi:
– pri radijskih in televizijskih programih:
informativne, kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene ali podobne
oddaje ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo.
Prvi odstavek točke 2 se spremeni tako,
da se po novem glasi:
»Upravičeni prijavitelji na razpis so (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji projektov):
– 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,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma
radijskih programov (v nadaljevanju: neodvisni producenti).«
V točki 2 se črta 2. alineja drugega odstavka.
Točka 5.2.1 se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»da so na dan prijave na razpis registrirani za opravljanje dejavnosti razširjanja
programskih vsebin medijev oziroma da so
na dan prijave na razpis registrirani za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih
programov (velja za vse predlagatelje); (Dokazilo št. 1)«
Točka 5.2.2 se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»da je medij, preko katerega se bo prijavljeni projekt razširjal, na dan prijave na razpis vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za
kulturo RS (velja za vse predlagatelje);«
Točka 5.3 se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»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 oziroma o registraciji za produkcijo
avdiovizualnih del oziroma radijskih programov, 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 predlagatelji projektov.

– 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.
– Priloga št.: 7 Neodvisni producenti podajo tudi izjavo o programski volji izdajatelja
medija, da bo sofinancirani projekt uvrščen
v njihovo programsko shemo najkasneje
v roku enega leta po dokončanju projekta.
Izjava o programski volji mora biti originalno
podpisana in žigosana s strani zakonitega
zastopnika izdajatelja medija. Zaradi omejitev iz 4.a člena ZMed – UPB1 izjave o programski volji ne more podati javni zavod
Radiotelevizija Slovenija.«
Točka 8. se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»Razpisni rok: razpis se prične 25. 1.
2008 in se zaključi 22. 3. 2008.«
Prvi odstavek točke 10.1 se spremeni
tako, da se po novem glasi: »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. Kolikor 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.
Drugi odstavek točke 10.2 se spremeni
tako, da se po novem glasi: »Vloga mora biti
predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 22. 3. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti).«
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Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev
v letu 2008 (JPR 20–MV–2008) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/08 z dne
25. 1. 2008.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-12/2008-1
Ob-2401/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo
ZRRD UPB1, 61/06 ZDdru-1 in 112/07),
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05,
19/05, 39/06, 5/07 in 103/07), usmeritev
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju
kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93,
MP, št. 4/93) in Protokola 14. zasedanja
slovensko-francoskega skupnega odbora
za izbiro povezanih dejavnosti (Program
povezanih dejavnosti Proteus), podpisanega 10. decembra 2007 v Parizu, ter veljavne Metodologije ocenjevanja prijav za
(so)financiranje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program Proteus 2009–2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje
Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne
projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske do treh mesecev.
Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Franciji;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije, vendar največ do 100 EUR dnevno
in dnevnice do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06, v nadaljevanju: uredba), za kratke
obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije, ob daljših obiskih in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev
bivanja za daljše obiske v Sloveniji, povrne
znesek v višini največ do 1.252 EUR mesečno. Francoskim raziskovalcem se ne glede
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na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski)
izplača akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic
po uredbi za čas trajanja obiska.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Pogoji za opravljanje predmeta javnega
razpisa so:
– projekt je potrebno prijaviti na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu);
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije;
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 22/06 UPB1,
61/06 ZDru-1 in 112/07);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in francoski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in
EGIDE, http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/phc/appels/proteus.jhtml).
4. Prijavitelj se prijavi na javni razpis
s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec (ARRS-MS-FR-A-PROTEUS/2008
in ARRS-MS-FR-B-PROTEUS/2008). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja
raziskovalnega projekta na slovenski strani,
mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija-proteus09-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,

programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje, ki
ga pripravi ARRS, nato obravnava pristojni
mednarodni organ (skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje).
Sklep o sofinanciranju izbranih vlog
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 125.188,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 in 2010 je vezano
na sprejem finančnega načrta agencije za
navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
8. Predviden čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2009 do 31. decembra
2010.
9. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko – Program Proteus 2009–2010«, morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-francija-proteus09-10@arrs.si.
10. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, na naslov Tivolska 30, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te prijave, do
vključno četrtka, 15. maja 2008, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-francija-proteus09-10@arrs.si,
do
vključno četrtka, 15. maja 2008 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.
11. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna
komisija agencije. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih prijav komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
slovensko–francoskega odbora, predvidoma v decembru 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javne-
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ga razpisa v Uradnem listu RS objavljeni
tudi na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v agenciji. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/400-59-69,
e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju-upravičencu na podlagi pravila de
minimis ne sme presegati 200.000 EUR
v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis ni možno združevanje
pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči.
Osnovni pogoji za pridobitev de minimis
pomoči:
Na javni razpis se lahko prijavijo MSP,
definirana po tem javnem razpisu, s sedežem v Republiki Sloveniji, razen tistih, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede
po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008
(SKD-2008):
– šifra kategorije A – Kmetijstvo in lov,
gozdarstvo, ribištvo,
– šifra kategorije B05 – Pridobivanje premoga.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira za
subvencijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– za pridobitev subvencije se lahko prijavijo podjetja ki dokažejo, da so vključena
v subjekte inovativnega okolja (samo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) in iz dejavnosti, ki še
ne ustvarjajo prihodkov na trgu ali so na
začetku poslovanja,
– podjetje mora do 31. 10. 2008 zaposliti
najmanj enega zaposlenega, pogoj velja za
P2A(nosilec dejavnosti pri s.p. se za potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena
oseba),
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
naslednje obdobje, ki je opredeljena v poslovnem načrtu,
– podjetje mora imeti zagotovljeno poslovanje z dobičkom po uvedbi novega poslovnega programa v poslovni proces,
– Sklad preveri vlogo, dokazila in skladnost stroškov razvoja novega projekta
z navedbami iz predstavitvenega in poslovnega načrta,
– Sklad preverja pri podjetjih izpolnjevanje poslovnega načrta,
– razvoj tehnologije mora potekati v podjetju v vseh fazah od ideje in raziskav do
uporabe v poslovnem procesu in mora biti
rezultat razvoja v podjetju. Nakup oziroma
prenos dejavnosti od drugega podjetja ni
dovoljena,
– rezultat razvoja novega projekta mora
biti izdelan prototip ali tehnološka mapa,
z realno napovedjo trženja programa (pisma o nameri oziroma pogodbe s strateškimi partnerji, investitorji in dobavitelji,
izdelane morajo biti prodajne poti in poslovni načrt).
Pri dodeljevanju pomoči je potrebno upoštevati še merilo nujnosti (brez pomoči države ne bi bilo mogoče realizirati investicije).
Vloga, ki ne izpolnjuje merila nujnosti, se
zavrže.
Do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
Do pomoči Sklada po pravilu de minimis niso upravičena podjetja, katerim bi

Ob-2457/08
Javni razpis
za sofinanciranje (subvencije) zagona
inkubiranih in inovativnih podjetij
P2(A,B,C,D) v letu 2008
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št.
SPS-08-6064-PF.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07), Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 112/04, 11/07), Poslovnega in
finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2008 (sklep Vlade RS
številka: …. ), Splošnih pogojev poslovanja
Sklada (26. 1. 2007), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6
z dne 26. 4. 2007), Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije
L 379/5) in priglašene sheme »de minimis«
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve
M002-5715334-2007/I), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/06 in 114/07), ter Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) (v nadaljevanju: subjekti),
ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v
nadaljevanju: Sklad) v letu 2008.
Subvencije so namenjene inovativnim
podjetjem. To so podjetja, ki razvijajo pro
izvode, procese in storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trgov in se
osredotoča na reševanje problemov kupcev.
Za potrebe tega razpisa so razdeljena v štiri
ciljne skupine, in sicer:
– Ciljna skupina P2A/08. Predmet razpisa te skupine so subvencije za zagon
inovativnih podjetij, ki delujejo v subjektih
inovativnega okolja in prvič kandidirajo za
sredstva prijavljenega projekta. Do subvencij so upravičena podjetja, ki so vključena
v subjekte inovativnega okolja in še niso
registrirana več kot 12 mesecev od dneva
vložitve vloge, v razvojni fazi pa imajo nov
poslovni program. Podjetja imajo možnost

pridobitve subvencije še v naslednjih letih
po prejemu prve subvencije, v primeru da
bodo izpolnila vsa pričakovanja.
Skupna višina razpisanih subvencij je
610.000 EUR.
– Ciljna skupina P2B/07. Predmet razpisa druge skupine je nadaljevanje subvencij za zagon inovativnih podjetij v subjektih
inovativnega okolja. To je produkta R1A iz
leta 2007. Do njih so upravičena podjetja,
ki so od Sklada prejela pozitivno mnenje
o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2B/07 v letu 2008 in imajo še nezaključen projekt.
Skupna višina razpisanih subvencij je
610.000 EUR.
– Ciljna skupina P2C/06. Predmet razpisa tretje skupine je nadaljevanje subvencij za zagon inovativnih podjetij v subjektih
inovativnega okolja. To je produkta P4A iz
leta 2006. Do njih so upravičena podjetja,
ki so od Sklada prejela pozitivno mnenje
o upravičenosti kandidature na javnem razpisu P2C/06 v letu 2008 in imajo še nezaključen projekt.
Skupna višina razpisanih subvencij je
325.000 EUR.
– Ciljna skupina P2D/08. Predmet razpisa četrte skupine so subvencije za inkubirana podjetja, ki delujejo v subjektih inovativnega okolja. Do subvencij so upravičena
podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot
42 mesecev od dneva vložitve vloge in prav
tako še niso kandidirala na razpisih za sofinanciranja (subvencije) zagona inovativnih
podjetij v letih 2006 in 2007, Slovenskega
podjetniškega sklada.
Skupna višina razpisanih subvencij je
610.000 EUR.
Subvencije se odobrijo za upravičene
stroške projekta, nastale od 1. 11. 2007 do
31. 10. 2008, razen za stroške najemnine in
ostalih upravičenih stroškov, ki jih izstavljajo
subjekti inovativnega okolja in se upoštevajo
od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki
so vključena in izvajajo aktivnosti v subjektih
inovativnega okolja in še niso registrirana
več kot 12 mesecev (pogoj velja za P2A)
oziroma 42 mesecev (pogoj velja za P2D)
do dneva vložitve vloge na javni razpis,
v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Pri ciljnih skupinah P2B in P2C, kjer
gre za nadaljevanje razpisa P2A, pa morajo
imeti podjetja pridobljeno soglasje Sklada
za nadaljnjo kandidaturo. Soglasje mora izkazovati pozitivno mnenje o upravičenosti
kandidature na javnem razpisu P2B oziroma
P2C v letu 2008 in status nezaključenega
projekta.
Na razpis se lahko prijavijo MSP (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki
imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
Med subjekte inovativnega okolja za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki bodo vpisani v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki ga bo
vodil JAPTI (Na podlagi drugega odstavka
11. člena Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (ZPOP-1) (Uradni list RS, št.
102/07).
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bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega.
Prav tako do pomoči Sklada niso upravičena podjetja:
– ki so v preteklem obdobju 3 let, od datuma objave razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila obveznosti do Sklada,
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki so v težavah,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS,
– ki so v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
– podjetja, katerih soustanovitelj ali ustanovitelj je subjekt inovativnega okolja (tehnološki park, podjetniški inkubator ali univerzitetni inkubator).
Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb; kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci.
4.2. Pogoji za dodelitev subvencije
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške projekta nastale med
1. 11. 2007 in 31. 10. 2008.
Prav tako mora podjetje izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije investicije z leasingom
ni dovoljeno.
Višina sofinanciranja:
– sredstva se razdeljujejo preko javnih
razpisov,
– maksimalna višina subvencije je
25.000 EUR na podjetje,
– podjetje pošlje zahtevek za izplačilo
subvencije najkasneje do 5. 11. 2008.
Upravičenec za potrjeni projekt ne sme
pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz različnih javnih
virov, Sklad prekine izplačevanje sredstev
in/ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi
lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Sklada za obdobje 5 let.
Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– predmet investicije je dovoljeno kupiti
od tretjih oseb po tržnih pogojih;
– realizirati investicijo v RS;
– predmet investicije je dovoljeno kupiti
le od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti povezana s podjetjem
– upravičencem.
Sklad bo posameznemu podjetju sofinanciral največ en projekt.
5. Merila za ocenjevanje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
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A. Kvantitativna merila
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Naziv skupine
Realno zaposleni do 31. 10. 2008
Razvoj tehnologije v podjetju
Inovativnost
Tržna naravnanost

Maksimalno število točk
25
25
25
25

Vloga, ki je prejela 50 ali več točk od
100 možnih, po kvantitativnih merilih preide v kvalitativno analizo. V primeru, da je
projekt prejel manj kot 50 točk, takoj pridobi
negativno mnenje in ne more pridobiti neposredne subvencije.
B. Kvalitativna analiza
Zap. št.

Naziv skupine

1.

DA/NE
oziroma
SMER

Ekonomska upravičenost projekta glede na
situacijo na trgu
2.
Ocena realnosti časovne izvedbe projekta v treh
letih
3.
Ocena uspešnega zaključka projekta glede na
vložena in razpoložljiva finančna sredstva
4.
Ugotovitve po poslovnem načrtu podjetja
(samostojna priloga)
MNENJE
POZITIVNO
NEGATIVNO
Na podlagi kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
V primeru, da je projekt prejel negativno
mnenje, ne more pridobiti neposredne subvencije.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog prejemnikov sredstev za vse popolne in ustrezne vloge in ga poda Upravi
Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odobritvi oziroma sklepa o ne odobritvi
subvencije. Na podlagi sklepa o odobritvi
sredstev prejme podjetje pomoč Sklada
skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev ter točko 7. Upravičeni stroški začetne
investicije tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo
prednost podjetja, ki so pridobila več točk
pri merilu inovativnost, nato realno zaposleni do 31. 10. 2008, nato razvoj tehnologije
v podjetju.
Za ciljni skupini P2B/07 in P2C/06
Podjetja iz skupin P2B/07 in P2C/06
se ponovno ne točkujejo po kvantitavnih
in kvalitativnih merilih. Zadostuje mnenje
Sklada o realizaciji ciljev in izpolnjevanju
pogojev za nadaljnjo kandidaturo za leto
2008 (status mnenja o realizaciji investicije: pozitivno; stanje projekta: nezaključen
projekt).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za javni razpis: okvirna višina nepovratnih
sredstev v letu 2008 po tem razpisu znaša
2.155.000 EUR.
7. Upravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški so stroški:
– stroški ustanovitve podjetja (za ciljno
skupino P2A) (priprave zapisov o sklenitvi
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družbene pogodbe, stroški overitve podpisov, stroški vpisa v sodni register, stroški izdelave predlogov za vpis v različne registre,
stroški objav v Uradni listu RS …),
– stroški izdelave poslovnega načrta
(za novi poslovni program, vendar največ
1.500 EUR,
– plače zaposlenih v podjetju, ki delajo
na razvoju maks. priznani strošek plače je
bruto 1.400 EUR na mesec na zaposlenega, ki dela na razvoju. Upravičeni strošek so
le plačilne liste podjetja, Sklad ne upošteva druge oblike izplačil (avtorske pogodbe,
honorarje idr.). Samostojni podjetniki, kot
nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov, (samostojni
podjetniki, kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač, saj si ne
izplačujejo plače),
– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo
novega poslovnega programa,
– stroški najema poslovnih prostorov. Za
kritje stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maks. 6 EUR/m2 (za podjetja v podjetniških inkubatorjih in tehnoloških parkih) in
maks. 4 EUR/m2 (za podjetja v univerzitetnih
inkubatorjih).
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega
programa,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom,
– nematerialne investicije v povezavi
z novim poslovnim programom (nematerialne investicije zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc,
know-how ali nepatentiranega tehničnega
znanja).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup cestno prevoznih sredstev.
8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške investicije nastale med 1. 11.
2007 in 31. 10. 2008. Stroški najemnine in
ostalih upravičenih stroškov za račune, ki
jih izstavljajo subjekti se upoštevajo od 1. 1.
2008 do 31. 10. 2008.
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 5. 11. 2008. Pri
zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške
investicije,
– vse izvode originalnih računov za celotno vrednost investicije, ki se glasijo na
upravičenca,
– potrdila-dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma
izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa,
– potrdilo, da je podjetje fizično prisotno
v subjekti inovativnega okolja,
– dokazilo o realizaciji dodatnih zaposlitev – izpis števila zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, fotokopije obrazcev prijav delavcev
v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
9. Razmerje med EU sredstvi in slovenskimi sredstvi
Sredstva bremenijo proračunsko postavko:
– 6064 Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva.

tiskanjem spletnega obrazca je potrebno le
tega potrditi!).
2. Poslovni načrt
3. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 3) s priloženimi predračuni, ponudbami
in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni
in ponudbe z neto vrednostmi (brez DDV)
in kumulativnim seštevkom. Obrazec 3 je
v prilogi spletnega obrazca Prijavni list za
sofinanciranje. Najdete ga na naslovu www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=226. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in
končno izvedbo investicije.
4. Izpis števila vseh zaposlenih izdan
s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih
s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav
delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
5. Dokazilo subjekta inovativnega okolja,
da je podjetje vključeno in izvaja aktivnosti
v tej instituciji.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno
obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor,
– za P2A/08: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje v subjektih inovativnega okolja
– P2A/08«,
– za P2B/07: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje v subjektih inovativnega okolja
– P2B/07«,
– za P2C/06: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje v subjektih inovativnega okolja
– P2C/06«,
– za P2D/08: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje za inkubirana podjetja v subjektih
inovativnega okolja – P2D/07«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 15. uro.
Slovenski podjetniški sklad

Sredstva prispeva Republika Slovenija
v 100% deležu.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih
– 100% sredstva SLO proračuna.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa
do vključno 20. 4. 2008.
Rok za predložitev vlog je: 20. 4. 2008.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev
vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave
Sklada, dostavila vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja. Hkrati
bo upravičence pozvala k podpisu pogodbe
o sofinanciranju.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma
neodobritvi sofinanciranja je možno sprožiti
upravni spor na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za
sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3 za državne pomoči in rizične naložbe,
vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse
ostale
informacije
dobite na tel. 02/234-12-52 Marjana Šipek, 02/234-12-53 Simon Böhm in
02/234-12-64 mag. Boštjan Vidovič ali na
e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni
obrazec, ki ga najdete na naslovu www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=226, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in
elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča
elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega
lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom
in štampiljko ter ga predložite v vlogi. Pred
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Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, št. 7/05 in
122/05), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210/06,
str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210/06,
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06, 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07 – ZSPDPO), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07),
Informacije o izvedbeni strukturi strukturnih
skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 114.
redni seji, dne 22. 3. 2007, Nacionalnega
strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013 in Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana
v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: SVLR), objavlja
drugi javni razpis
za prednostno usmeritev »razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« v okviru
operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev
pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), na vsebinskih področjih prometne in
okoljske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na
slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
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»Shengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
poseljenosti območij ob meji.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji.
1.1. Upravičeni nameni in upravičeni
stroški
Do sofinanciranja so upravičene samo
namensko upravičene operacije, ki se bodo
izvajale v naseljih na teritorialnem območju
znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko
Hrvaško.
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
1.1.1. Prometna infrastruktura
Upravičeni namen predstavljajo investicije v kategorizirane lokalne ceste in javne
poti, s pripadajočo prometno infrastrukturo
in investicije v posamezne objekte lokalne
prometne infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi), s katerimi se zagotavlja splošno dostopnost prebivalstvu v obmejnem
prostoru in je v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da njihova izvedba
pomeni reševanje problematike dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč in pro
izvodnih objektov, s ciljem ohranjanja poseljenosti območij ob meji. Pri investicijah
v javne poti mora biti iz investicijske dokumentacije tudi jasno razvidno, da te javne
poti ne potekajo skozi vaška jedra.
Prednost pri točkovanju imajo operacije,
s katerimi se rešuje problematika dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»Schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško.
Državne in gozdne ceste ter druga državna prometna infrastruktura niso upravičeni
za sofinanciranje po tem javnem razpisu.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od b) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Pri tem upravičenem namenu so v okviru
stroškov gradnje lokalnih cest, javnih poti
in posameznih objektov lokalne prometne
infrastrukture upravičeni stroški tudi gradnja
hodnikov za pešce, kolesarskih poti, avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki predstavljajo sestavni del cestnega telesa.
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa objektov;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa, dobave in vgradnje
opreme prometne infrastrukture;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

1.1.2. Okoljska infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na
vodovodnih sistemih;
2. vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja
v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;
3. izgradnja rezervnih vodnih virov za
manjše vodovodne sisteme – do 49.000
prebivalcev.
Iz investicijske dokumentacije mora biti
razvidno, da je cilj izvajanja operacij ohranjanje poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od b) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa in dobave opreme
okoljske infrastrukture;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.2. Višina sredstev
1.2.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem razpisu znaša 11.344.389,26 EUR,
in sicer:
– v letu 2008: 2.145.518,84 EUR,
– v letu 2009: 4.131.372,68 EUR in
– v letu 2010: 5.067.497,74 EUR.
1.2.2. Višina sofinanciranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.
Nepovratna sredstva so v deležu 85%
namenska sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (razvojna prioriteta Razvoj regij, prednostna
usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško), v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi
se lahko sofinancira največ 100% celotnih
upravičenih javnih izdatkov operacije za
upravičene stroške operacije. Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem
javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki
ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije
– Navodilom za uporabo metodologije pri
izdelavi analize stroškov in koristi); razliko sredstev mora zagotoviti upravičenec.
Najvišji možni znesek sofinanciranja (sku-
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paj sredstva Evropske unije in Proračuna
Republike Slovenije) posamezne prijavljene
operacije znaša 500.000,00 EUR.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR:
– št. 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – EU – 07-13,
– št. 7625 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba,
– št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – EU 07-13,
– št. 7627 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba.
Sredstva se upravičencu realizirajo na
osnovi vsakega posameznega zahtevka za
izplačilo, s priloženimi originalnimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi dokazili
o plačilu teh obveznosti. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo
upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičeni stroški so opredeljeni pri posameznih upravičenih namenih in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Davek na dodano
vrednost in davek od prometa nepremičnin
je po tem javnem razpisu vselej neupravičeni strošek. Nakup objekta je lahko upravičen
strošek, če je ta strošek izkazan z vsemi
dokazili, navedenimi v prej navedenih navodilih in je zanj izdelano cenitveno poročilo,
ki izkazuje:
– da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni
uradni priznani cenilec z ustrezno licenco;
– da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni uradni organ oziroma da izkazuje
točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je
predvideno, da jih bo upravičenec med operacijo odpravil;
– da zgradba v zadnjih desetih letih ni
prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali
nepovratnih sredstev Skupnosti, s katerimi
bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru
sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– da se (bo) nepremičnina uporabljala za
namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.
Sredstva za vse neupravičene stroške
v celoti mora zagotoviti upravičenec.
1.3. Obdobje upravičenosti stroškov in
obdobje za porabo sredstev
1.3.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred 1. 1. 2007 niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2010
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu. Operacija se mora zaključiti
najkasneje 30. 9. 2010. Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po izplačilu
zadnjega zahtevka za izplačilo, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
1.3.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letu 2008, v letu 2009 in v letu
2010.

dobljena iz državnega proračuna na osnovi
Pravilnika o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje
investicij občin (Uradni list RS, št. 19/07 in
16/08).
6. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino drugega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj
regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa,
– o označevanju operacij, informiranju in
obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–
2013,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na
operaciji,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.
3.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in
s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana
v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, 60/06), oziroma področnimi
metodologijami, in sicer najmanj dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
Sestavni del tega dokumenta morata biti
analiza stroškov in koristi ter določitev zneska nepovratne pomoči EU, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske
komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.
2. Iz investicijskega dokumenta mora biti
razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi
operacije upoštevana naslednja izhodišča
varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2008, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 9. 2008. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2009, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 30. 9. 2009. Za sredstva, ki jih
bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010,
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2010.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za
plačilo s strani upravičenca na SVLR), se
zaključi 30. 9. 2010. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Nadzornega
odbora, niso več mogoča.
2. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki bodo izvajale operacije v naseljih
na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
Seznam teh naselij je objavljen
na spletni strani SVLR: http://www.
svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_
naselij_10_km_pas_s_Hrvasko.pdf.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo partnerji v operaciji
določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na
tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi
s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje
v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti
vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev
v operaciji; podpisati ga morajo vsi udeleženci operacije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
3.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno
opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Razvoj obmejnih območij
s Hrvaško« v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013.
2. Operacija se mora izvajati v naseljih
na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
3. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti,
ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo. Operacija mora
imeti v naprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec operacije.
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil
iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
5. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu
razvojnih programov (tretji del proračuna).
Kot lastni vir za investicijske operacije lahko
občine koristijo investicijska sredstva, pri-
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– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
3. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati
državne pomoči.
4. Merila za izbiro operacij
Popolne vloge bo ocenila komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog, v skladu z naslednjimi merili:
1. število gospodinjstev, katerim se rešuje problematika edinega dostopa (z novogradnjo in/ali rekonstrukcijo kategorizirane
lokalne ceste oziroma javne poti) do stalnih
bivališč članov teh gospodinjstev po slovenskem ozemlju (v investicijskem dokumentu je v besedilu in grafičnem prikazu
jasno in nedvoumno izkazano število teh
gospodinjstev); gre za problematiko, ki je
nastala zaradi uvedbe Schengenskega režima in pomeni, da navedena bivališča niso
dostopna po ozemlju Republike Slovenije.
Vloga za operacijo, ki rešuje navedeno problematiko:
– enega gospodinjstva, prejme 5 točk,
– dveh gospodinjstev, prejme 10 točk,
– treh do petih gospodinjstev, prejme 20
točk,
– šestih ali več gospodinjstev, prejme 30
točk,
– ostale 0 točk;
2. pridobljeno veljavno pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno (v lokacijski informaciji je
jasno in nedvoumno razvidno, da gradbeno
dovoljenje ni potrebno); vloge za operacije,
katerim je predloženo navedeno dovoljenje
prejmejo 5 točk, ostale 0 točk;
3. sofinanciranje projektne dokumentacije za predloženi projekt s strani SVLR, Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj
podeželja ali Agencije za regionalni razvoj,
v obdobju 2002–2006, če to sofinanciranje
ne izhaja iz virov Evropske unije; vloge za
operacijo, pri kateri je že bila sofinancirana
projektna dokumentacija iz navedenih virov
v preteklih obdobjih prejmejo 5 točk, ostale
0 točk.
V primeru, da je več vlog ocenjenih
z enakim številom točk, bodo prednostno
sofinancirane operacije:
– tistih predlagateljev, ki jim še niso bila
odobrena sredstva iz naslova te prednostne
usmeritve oziroma jim je bilo odobreno manj
sredstev;
– tistih predlagateljev, kateri v okviru tega
javnega razpisa niso uvrščeni na seznam
prejemnikov sredstev oziroma so uvrščeni
na seznam prejemnikov sredstev z manjšo
višino sredstev.
V primeru, da kljub določilom prejšnjega odstavka ne bo mogoče določiti vrstnega reda v seznamu predloga prejemnikov
sredstev (enako število točk posameznih
vlog) bodo prednostno sofinancirane operacije, ki so bile evidentirane kot prednostne
s strani Delovne podskupine za zagotovitev
cestnega omrežja lokalnemu prebivalstvu
na območju meje z Republiko Hrvaško. Seznam prednostnih operacij, izdelan s strani
navedene delovne podskupine, je objavljen
v okviru razpisne dokumentacije na spletnem
naslovu SVLR: http://www.svlr.gov.si/si/razpisi_za_obcine/aktualni_razpisi/.
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5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. navodilo za izdelavo vloge;
2. prijavni obrazec (obrazec št. 1);
3. obrazec izjave (obrazec št. 2);
4. obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 3);
5. vzorec pogodbe o sofinanciranju
(obrazec št. 4);
6. obrazec izjave o višini načrtovanih
zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške operacije (obrazec št. 5);
7. obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (priloga 1);
8. obrazec pravilne oprema ovojnice za
prijavo na javni razpis (obrazec št. 6);
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.svlr.gov.si ali vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, na sedežu Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v četrtem nadstropju (glavna pisarna). Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: silva.podlesnik@gov.si.
6. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo sta Silva Podlesnik in Tanja Hrastnik. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki
in se podajajo v pisni obliki ter se istočasno
objavljajo tudi na spletni strani SVLR. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije. SVLR bo organizirala informativni dan za prijavitelje. Datum
in lokacija informativnega dne bosta objavljena na spletnem naslovu www.slvr.gov.si.
Potrebna je predhodna najava udeležbe na
elektronski naslov: silva.podlesnik@gov.si.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti:
silva.podlesnik@gov.si oziroma po faksu:
01/478-37-60.
7. Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do vključno
21. 3. 2008 (velja poštni žig do vključno
21. 3. 2008).
Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4 in 5 ter
investicijski dokument z izdelano analizo
stroškov in koristi. Pravilno pripravo vloge
podrobneje opredeljujejo določila razpisne
dokumentacije.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj
– vloga 2. JR južna meja« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu
ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis (obrazec št. 6), ki ga lahko
(izpolnjenega) nalepite na sprednjo stran
ovojnice.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo
mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica
komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja ter naziva operacije in
nato vrnjena pošiljatelju.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno
v roku 8 dni od dostave vsake vloge. Odpiranja vlog bodo predvidoma 26. 2., 4. 3.,
11. 3., 18. 3., 21. 3., 25. 3., po potrebi pa še
31. 3. 2008.
9. Obveščanje o izboru
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od
odpiranja vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema
zahtevka za dopolnitev vloge.
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani sprotno, najkasneje pa v roku 60 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
10. Pritožbeni postopek: za pritožbeni
postopek se uporabljajo določbe 231. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 – ZIPRS0809).
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 21/08
Ob-2438/08
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),
Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99 in 119/00), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2008
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških, ki
bodo izdane v letu 2008 in jih bo sofinanciral
Urad za enake možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale
razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena
merila in glede na razpoložljiva sredstva ter
odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrane knjige sofinanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske
dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).
Kot knjige, ki so predmet tega razpisa, se
štejejo publikacije, izdane v uradnem jeziku
Republike Slovenije, in niso:
– leposlovna literatura,
– ponatis ali ponovna izdaja (že prej izdane publikacije),
– periodična publikacija ali
– prevod iz tujega jezika.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 5.000 EUR.
V. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se
financira na podlagi javnega razpisa, mora
biti izdana v letu 2008, vendar šele po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Dodeljena finančna sredstva, ki
jih prijaviteljica / prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti porabljena do 3. 11.
2008. Urad ne bo financiral aktivnosti, izve-
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denih pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije, in samostojni podjetniki / podjetnice, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz
katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica / zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je predlagateljica / predlagatelj registriran
za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev. Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost);
– prijavljajo izdajanje knjige, ki bo v celoti
realizirana v letu 2008 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagateljice / predlagatelja);
– predložijo dokazilo o lastni udeležbi
pri financiranju izdajanja knjige (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagateljice /
predlagatelja – izjava o zagotovitvi lastne
udeležbe pri financiranju);
– predloži izjavo, da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja / predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco);
– predloži izjavo, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je predlagatelj / predlagateljica, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja / predlagateljice).
Za sofinanciranje na tem javnem razpisu
lahko kandidira le knjiga, kot je opredeljena
v III. točki tega razpisa. Zanjo mora prijaviteljica / prijavitelj obvezno predložiti:
– recezentsko predstavitev knjige skladno z elementi, opisanimi v prilogi 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja finančna,
vsebinska in tehnična merila:
A. Finančna merila (skupaj 30 točk):
– Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagateljice / predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, pri čemer
bodo različno točkovane vloge glede na delež finančne soudeleženosti predlagateljice
/ predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi, in sicer po skupinah od 0 do 25%,
od 26 do 50% ter nad 50%; (20 točk)
– Skladnost odhodkov z načrtovano izdajo knjige in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja knjige. (10 točk)
B. Vsebinska merila (skupaj 60 točk):
Izkazovanje ciljev – tehtnost vsebinske
obrazložitve:
– obravnava področje enakosti spolov ali
prispeva k uveljavitvi enakih možnosti žensk
in moških na vseh področjih družbenega
življenja; (15 točk)
– opozarja na različne pojavne oblike
diskriminacije na podlagi spola v praksi, ki
izvirajo iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog; (15 točk)
– analizira položaj žensk v družbi oziroma se ukvarja s specifičnimi problemi žen-

Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2008«
(Obrazec Knjiga/2008) z vsemi zahtevanimi
podatki in prilogami (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba
oziroma zastopnica / zastopnik);
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica
/ zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote
ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je predlagateljica / predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti.
Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev. Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost);
– pooblastilo podpisnici / podpisniku Izjave (točka F obrazca Knjiga/2008), če izjave
ne podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik;
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora
v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica / zastopnik);
– recenzentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1;
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis;
– originalna izjava predlagateljice / predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo
v celoti realizirano v letu 2008;
– originalna izjava predlagateljice / predlagatelja o zagotovitvi lastne udeležbe pri
financiranju;
– originalna izjava predlagatelja / predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco;
– originalna izjava predlagatelja / predlagateljice, da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je predlagatelj / predlagateljica, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Obrazec Knjiga/2008 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku in
treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo
pa v enem izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagateljica / predlagatelj prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in za vsako vlogo
predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Urad za enake možnosti,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – vloga – razpis knjiga«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice / prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
30. 5. 2008. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure
oddana na Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.

sk na posameznem področju družbenega
življenja; (15 točk)
– drugače posega na tista področja odnosov med spoloma, ki jim je bilo v preteklosti namenjene manj pozornosti. (15 točk)
C. Tehnična merila (skupaj 10 točk):
– Predvidena dostopnost in predvideni
številčni obseg.
Prijaviteljica / prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enako knjigo, ali bo navajal napačne ali zavajajoče
podatke, bo z vsemi prijavami izločen iz
obravnave.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala
strokovna komisija, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija),
ki jo imenuje direktorica Urada za enake
možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru knjige spremeni odločitev in s prijaviteljico / prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Najbolje ocenjene prijave bodo sofinancirane v višini 85% oziroma 65% zaprošenih
sredstev, glede na število točk, pridobljenih
z merili za izbor, do porabe sredstev, in
sicer:
76–100 točk = 85% delež sofinanciranja,
51–75 točk = 65% delež sofinanciranja,
0–50 točk = ne bodo sofinancirani.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2.000 EUR.
Sofinancirani bodo stroški izdajanja knjige, in sicer zgolj stroški tehnično grafične
priprave za tisk in stroški tiska. Urad ne bo
sofinanciral stroškov avtorskega dela (avtorstvo izvirnika, lektoriranje, prevajanje, likovna dela).
Urad bo na predlog strokovne komisije
sprejel sklep o sofinanciranju posamezne
knjige in sklenil pogodbe o sofinanciranju
izdajanja knjig s področja enakih možnosti
žensk in moških za leto 2008. Izvajalec bo
izdajo knjige izvedel v skladu z opisom, navedenim v razpisni dokumentaciji, in Uradu
izročil 5 izvodov knjige v primeru, da bo
naklada knjige dosegala 100 izvodov, ter
10 izvodov knjige v primeru, da bo naklada
knjige presegala 100 izvodov.
Predlagateljica / predlagatelj prijave za
dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in da
ji / mu razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko vloži pri Uradu
za enake možnosti pritožbo za preveritev
utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev
v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer
na naslov Urada. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog za
dodelitev sredstev. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagateljicami / predlagatelji. O pritožbi zoper
odločbe Urada bo v roku 15 dni s sklepom
odločila direktorica Urada.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Knjiga/2008
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
izdajanja knjig s področja enakih možnosti
žensk in moških za leto 2008«.
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V primeru nepopolnih prijav bo strokovna komisija, če Urad za enake možnosti
ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku
8 dni od odpiranja prijav, predlagateljice /
predlagatelje pozvala, da do določenega
roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice / predlagatelji prijave ne bodo
dopolnili v roku, bo strokovna komisija takšno prijavo zavrgla.
Po odpiranju vlog bo strokovna komisija iz nadaljnjega postopka izločila tudi
vse vloge prijaviteljic / prijaviteljev, ki jih ni
vložila upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka.
S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj sprejema vse pogoje, merila ter ostala
določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec Knjiga/2008,
– prilogo 1,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– točkovnik,
– ocenjevalni obrazec,
– obrazec za zaključno poročilo,
– zahtevek za izplačilo.
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka vsem
zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada: http://www.uem.gov.si/ ali na
sedežu Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana, kjer jo zainteresirane /
zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni
dan od 9. do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani / zainteresirane vsak delovni dan od 9. do 15. ure
na telefonski številki 01/478-14-90 (Vesna
Božič) oziroma preko e-pošte: uem@gov.si
ali vesna.bozic@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
4. 6. 2008. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji / prijaviteljice bodo o izboru obveščeni najpozneje do
4. 7. 2008.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo
na območju Republike Slovenije in samostojnimi podjetnicami / podjetniki, izbranimi
na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane
prijaviteljice / prijavitelji se morajo odzvati
na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku
8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da
je prejemnica / prejemnik odstopil od svoje
vloge za dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-2328/08
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2008 (Ur.
l. RS, št. 7/08), Zakona o kmetijstvu (Ur.
l. RS, št. 54/00, 62/00, 114/01 in 20/06),
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Mislinja za programsko obdobje
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 89/07) in na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
pri občinskem svetu Občine Mislinja z dne
4. 2. 2008 Občina Mislinja (v nadaljevanju
občina), objavlja
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javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Mislinja v letu 2008
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Mislinja v letu 2008.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
20.228,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 450,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci: upravičenci po tem razpisu
so navedeni pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje za: urejanje pašnikov,
naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, sofinanciranje ureditvenih načrtov za hleve – prosta reja, sofinanciranje tehnične pomoči, ki se bo izvajala
v letu 2008 in bo predmet prijave na razpis
za dodelitev sredstev na področju kmetijstva
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de
minimis; sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu pa se upoštevajo upravičeni
stroški od 1. 1. 2008 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A) Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
V letu 2008 Občina Mislinja, razpisuje
dodeljevanje sredstev za:
A1) Urejanje pašnikov
– višina
razpisanih
sredstev:
3.500,00 EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat …
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine
Mislinja, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – urejanje pašnikov«.
A2) Naložbe v travniške sadovnjake
– višina
razpisanih
sredstev:
2.000,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo sedež na območju Občine Mislinja,
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni
vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1- primar
in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo obrazca A,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – oživljanje travniških sadovnjakov«.
A3) Agromelioracije in ureditev poti
– višina
razpisanih
sredstev:
1.000,00 EUR.
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske
poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del,
razen drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR.
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– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine Mislinja in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (A – primar, B1 – primar
in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek z označeno površino predvidenih
agromelioracij,
– program del, ki ga pripravi KGZS Celje,
Izpostava Slovenj Gradec,
– do višine porabe sredstev imajo prednost vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. Kolikor sredstva ne
bodo izkoriščena, pa bodo sredstva doddeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih
sredstva za ta namen že prejeli.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov GERK ID 1100-njive, vrtovi; GERK ID 1130-začasni travniki
ali
– 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222-ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300- trajni travniki (če je
katastrska kultura travnik) ali
– 4 ha pašnikov GERK ID 1300-trajni
travniki (če je katastrska kultura pašnik);
GERK ID 1330-gorski pašniki ali
– 8 ha gozdov GERK ID 200-gozd,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160-hmeljišča,
GERK ID 1211-vinogradi, GERK ID 1221-intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240-ostali
trajni nasadi,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri
pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID1190-rastlinjaki, GERK ID 1180-trajne rastline na njivah.

nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– materialni stroški,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno),
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih,
– plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Mislinja in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Občine Mislinja.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in
C – primar),
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – agromelioracije in ureditev
poti«.
A4) Sofinanciranje ureditvenih načrtov
za hleve – prosta reja
– višina
razpisanih
sredstev:
2.500,00 EUR.
Sofinancirajo se: ureditveni načrti za hleve proste reje (prednost imajo kmetije vključene v SKOP in KOP-REJ).
Upravičeni stroški: splošni stroški, povezani s pripravo in izdelavo dokumentacije
– idejnih projektov – skic zasnove hleva,
ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc ...).
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov na območju z OMD.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine Mislinja in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Naložbe v kmetijska gospodartva za primarno proizvodnjo (1 – primar, B1 – primar in
C – primar),
– kopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – ureditveni načrti«.
B) Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Namen ukrepa: namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost
kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
B1) Sofinanciranje strokovnih društev
– višina
razpisanih
sredstev:
4.700,00 EUR,
B2) Sofinanciranje – izobraževanje na
področju živinoreje,
– višina
razpisanih
sredstev:
6.528,00 EUR.
Občina Mislinja z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
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Označitev vlog
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri
ukrep se vlagatelj prijavlja),
B1) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2008- Sofinanciranje strokovnih
društev«.
B2) »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
Kmetijstvo 2008 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C) Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
C1) Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
– višina
razpisanih
sredstev:
450,00 EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki
predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Mislinja ter stroški vzpostavitve
internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Občine Mislinja in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Občine
Mislinja.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in
C – de minimis),
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do
zaključka razpisa,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Označitev vlog: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 – sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost (po pravilu
de minimis), ki se bo izvajala v letu 2008 in
bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa ozi-
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roma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti
do zaključka razpisa (npr. zaključena ena
izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno
izobraževanje …), upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja ali
osebno v tajništvu občine do vključno 31. 3.
2008 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča komisija s sklepom. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 3 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Mislinja v 15 dneh
izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina
Mislinja bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil
ter medsebojne pravice in obveznosti.

VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Mislinja: http://www.obcina
Mislinja.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Občini Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/885-73-42, oziroma
02/885-73-45.
Občina Mislinja
Št. 671-1/2008
Ob-2329/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 34/07) in Odloka
o proračunu Mestne občine Nova Gorica
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 32/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2008
I. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi, razen Športna
zveza Nova Gorica,
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki
Sloveniji, razen Javnega zavoda za šport
Nova Gorica.
II. Splošni pogoji kandidiranja:
– izvajalci športnih programov morajo
imeti registriran sedež v Mestni občini Nova
Gorica in pretežno delovati na njenem območju,
– najmanj eno leto registrirana dejavnost,
– v pogodbenem roku oddana poročila o realizaciji letnega programa športa za
preteklo leto in poročilo o namenski porabi
sredstev.
III. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 569.059 €, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk:
1. 18/10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev 129.361 €,
2. 18/10.047
–
program
športa
171.090 €
(od tega 4.173 € za izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov),
3. 18/10.048 – večje športne prireditve
50.075 €,
4. 18/10.051 – vzdrževanje športnih
objektov – klubi in društva 25.000 €,
5. 18/10.057 – sofinanciranje športnih
šol 133.533 €,
6. 19/10.082 – sofinanciranje uporabnine
za športne objekte 60.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
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1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. šport invalidov,
6. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
7. delo profesionalnih športnih trenerjev
v društvih oziroma klubih. Klubi in društva
lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega
profesionalnega trenerja,
8. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica.
Organizatorju se sofinancira samo eno večjo športno prireditev,
9. tekoče vzdrževanje javnih športnih
objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
10. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
V. Posebni pogoji kandidiranja:
– športna društva in klubi kandidirajo samostojno,
– za pridobitev sredstev pod točko 9. lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo
z javnimi športnimi objekti,
– društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi
program dela z nakazanim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma
usposobljenosti trenerjev,
– društva in klubi, ki so člani Zveze za
tehnično kulturo Nova Gorica ne morejo
kandidirati za sredstva iz tega razpisa.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor
programov športa v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva na
posamezni proračunski postavki ter za točko
7. tudi na osnovi mnenja strokovne službe
Javnega zavoda za šport Nova Gorica in
Športne zveze Nova Gorica.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov bo sofinancirano
skladno z merili in na podlagi kandidatur
klubov in društev. Seznam pripravi Športna
Zveza Nova Gorica.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Če prijavitelj
prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova
Gorica www.nova-gorica.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
(soba III/27) in na Javnem zavodu za šport
Nova Gorica, Bazoviška 4. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na
tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti
kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine
Nova Gorica z oznako »Javni razpis – šport
2008 – Ne odpiraj, do vključno 25. marca
2008 do 11. ure. Za pravočasno se šteje
prijava, ki do izteka roka prispe na naslov

ca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje
iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Za ocenjevanje investicijskih projektov
bodo uporabljena sledeča merila: izkoriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v občini
Trebnje, razlogi za investicijo, zagotovljena
lastna finančna sredstva, pridobljena sredstva iz državnih in evropskih virov.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana
sledeča merila: ovrednotenje kulturnega
spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija,
pomembnost projekta za vlogo v javnem
dogajanju in za popularizacijo spomenika,
zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih
virov.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije

naročnika oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov
vlagatelja.
Nepravočasne vloge pristojni oddelek
s sklepom zavrže, nepopolne vloge pa mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če
tega ne stori pristojni oddelek s sklepom
vlogo zavrže.
IX. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni v zakonsko
določenem roku po zaključku razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2330/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02),
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l.
RS, št. 7/99), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
53/07), in Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) javni kulturni programi,
B) javne kulturne prireditve,
C) založništvo,
D) izobraževanje,
E) nakup opreme in osnovnih sredstev,
F) investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene,
G) varstvo kulturne dediščine.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, E: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje
kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti
v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne
sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje F: lastniki ali upravljalci
javne infrastrukture na področju kulture in
objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti,
– za področje G: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju občine Trebnje in ima status
kulturnega spomenika.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajal-

Stran

Stran

776 /

Št.

18 / 22. 2. 2008

sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije
stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški
sanacije stavbno – kleparskih del, stroški
sanacije tlakov).
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 20/06).
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2008 za sofinanciranje posameznih vsebin
javnega razpisa:
– javni kulturni programi sredstva v višini
30.655 EUR,
– javne kulturne prireditve sredstva v višini 52.198 EUR,
– založništvo v višini 7.783 EUR,
– izobraževanje v višini 5.300 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev
v višini 13.725 EUR,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene
54.791 EUR,
– varstvo kulturne dediščine sredstva
v višini 36.471 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko
osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Irena Žužek ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene
v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR
Kultura 2008, področje: ________________
(navedba osnovnega razpisnega področja,
kot npr.: varstvo kulturne dediščine)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele
po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene
prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne
komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega
razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45
dni po zaključku javnega razpisa izdala
prijaviteljem obvestila o predvideni višini
sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov. V 8 dneh od prejema obvestila
se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu
strokovne komisije. Na podlagi predloga
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strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in
projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi
izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-2331/08
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07-UPB), Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št.
53/07), in 4. člena Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje programov
in investicij na področju socialnega varstva
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07),
in Pravilnika o spremembah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (UPB, Uradni
list RS, št. 16/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Trebnje za
leto 2008
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
2. Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,

ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt Trebnje zdrava občina – občina
dobrih medčloveških odnosov.
4. Investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega
varstva, in sicer za namene:
– adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– investicijskega vzdrževanja.
5. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi,
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo
s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo
šifre podrazreda 85.3, pa priložijo statut
oziroma ustanovitveni akt iz katerega je
razvidno, da so registrirani za opravljanje
glavne dejavnosti na področju socialnega
varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem
primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje),
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b) so registrirani in delujejo na področju
socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi
vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa,
g) prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...).
Prijavitelji, ki lahko kandidirajo za pridobitev sredstev za namen investicij in investicijskega vzdrževanja objektov, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov
na področju socialnega varstva, so lahko
humanitarne in invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in drugi izvajalci
ob pogoju, da imajo sedež v Občini Trebnje
ter izvajajo občinske programe na področju
socialnega varstva ali občinske programe
za izboljšanje kvalitete življenja za občane
Občine Trebnje in imajo podeljen status, da
delujejo v javnem interesu oziroma status
humanitarne organizacije – s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
oziroma Ministrstva za zdravje.
Na programski sklop 5: Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Trebnje se
lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Trebnje.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
III. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2008
Skupna višina sredstev je 97.744 EUR,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih
ranljivih skupin je 87.632 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 25.000 EUR,
– programe pod točko 2 : 5.000 EUR,
– programe pod točko 3: 36.767 EUR,
– programe pod točko 4: 20.865 EUR,
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Trebnje 10.112 EUR,
– programe pod točko 5: 10.112 EUR.
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ
50% vseh predvidenih odhodkov programa,
razen programov društev upokojencev, kjer
lahko sofinanciranje znaša do 100%.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
VI. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša,
po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje na obrazcih, ki so sestavni del
razpisane dokumentacije. Obrazci se dobijo
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje ali na internetni strani Občine
Trebnje http://www.trebnje.si/.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu,
se s sklepom zavržejo.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VII. Rok do katerega morajo biti predložene vloge: vloga mora biti dostavljena v roku
30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni
razpis – socialno varstvo.
VII. Izid razpisa
Občinska uprava Občine Trebnje bo
v 30. dneh po zaključku razpisa na podlagi
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov in investicij
na področju socialnega varstva pripravila
predlog izbora prijaviteljev, ki ga bo posredovala občinskemu svetu, ki odloči s sklepom. Mnenje k predlogu poda pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana. O izboru prijaviteljev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na občinskem svetu. občinska
uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi
občinskega sveta pozvala prijavitelje k podpisu pogodbe.
Odpiranje ponudb ni javno.
VIII. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri
Branki Kržič na tel. 07/348-11-24 ali pri Mateji Kozlevčar na tel. 07/348-11-00.
Občina Trebnje

skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa.
V primeru dvoma ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana,
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje.
Kot upravičeni stroški na področju investicij in investicijskega vzdrževanja bodo
upoštevani:
– stroški adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– stroški investicijskega vzdrževanja.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni
stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno,
da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev
s sedežem v Občini Trebnje, se sredstva
razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev
v letu 2008,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega
programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
V. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje.
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Ob-2332/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2008 (Uradni list RS, št.
53/07) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in
projektov v Občini Trebnje za leto 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
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2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje
z naravo ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost
izvajalca) – posamični zaključen enkratni
dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski
stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29
let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih
programov in projektov po tem pravilniku
imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov,
namenjenim predvsem mladim med 15 in
29 letom starosti. Pravico do sofinanciranja
stroškov delovanja mladinskih programov in
projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo
izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev: za sofinanciranje mladinskih programov so v proračunu Občine Trebnje za leto 2008 zagotovljena sredstva za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov v skupni višini
7.010,4 EUR ter za sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov v višini 1.752,6 EUR.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih
sredstev za izvedbo mladinskih programov
in projektov, ciljna populacija, dostopnost,
ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 20/06), ki ga bodo pri-
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javitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Irena Žužek ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS, oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na razpisnih obrazcih morajo bili z vsemi
zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti
kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis
– mladinski programi 2008«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45
dneh po zaključku javnega razpisa izdala
odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci
programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov
in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-2333/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/07) in
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 18/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2008
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa

športa v Občini Trebnje za leto 2007, v skupni vrednosti 216.535 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 71.774 EUR, in sicer za
izvedbo interesnih programov 30.000 EUR
in za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 41.774 EUR
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se
strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven
redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta);
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa; za 10-urni plavalni
tečaj v 1. razredu 9 letke, ki se izvaja izven
redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena);
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa);
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski
objekt);
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja);
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt);
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira
se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa)
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven
redne dejavnosti se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta)
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta)
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta)
– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe
se sofinancira strokovni kader in uporaba
objekta)
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta)
2. A/Kakovostni
šport,
v
višini
21.741 EUR:
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa).
B/ Vrhunski šport, v višini 38.600 EUR:
– vrhunski šport (sofinancira se največ
1200 ur programa).
3. Športna
rekreacija,
v
višini
7.929 EUR:
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader.
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4. Šport invalidov, višini 1.461 EUR:
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v špor-

– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini
3.422 EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij)
– 5.2 Velike mednarodne športne prireditve, v višini 2.754 EUR
(sofinancirajo se neposredni materialni
stroški organizacije prireditve)
– 5.3
Športni
objekti,
v
višini
52.162 EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve
javnih športnih objektov in športnih naprav,
načrtovanje in gradnja novih javnih športnih
objektov in športnih naprav, ob upoštevanju
meril in pogojev v skladu s pravilnikom)
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze,
v višini 16.692 EUR
(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih
društev, ki so njeni člani, in profesionalizacija strokovnega dela).
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/06) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov:
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine
Trebnje, razen invalidskih društev oziroma
invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;

– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa. Prevzame se lahko osebno
– na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba je Valerija Šket Jarm ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si/, do roka za oddajo vloge.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo
biti predložene v roku 30 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele
na sedež naročnika, z oznako na ovojnici
»ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport
2008« in navedbo naslova vlagatelja na
ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku,
se ne odpira in se vrne vlagatelju.
VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in
pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo
naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku
dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev
in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene, strokovna služba pripravi
predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in
ga predloži občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna
v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava
mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj
v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje,
da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba
med občino in izvajalcem letnega programa
športa.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Valerija Šket
Jarm, tel. 07/348-11-33.
Občina Trebnje
Ob-2334/08
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča z javnim zbiranjem pisnih
ponudb
Zaporedna številka 1: nezazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja na območju, ki
se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja Gradnja Žalec
v Latkovi vasi (Uradni list SRS, št. 14/84),
z naslednjimi katastrskimi podatki: parc.
št. 1350/295 – neplodno v izmeri 1363 m2,
parc. št. 1350/37 – neplodno v izmeri
2137 m2 in parc. št. 1350/312 – neplodno
216 m2, vse k.o. Latkova vas. Zemljišče
se nahaja v industrijski coni v Latkovi vasi
znotraj kompleksa podjetja Schiedel d.o.o.
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Izhodiščna cena za prej opisane nepremičnine znaša 38,48 EUR/m2 brez 20% DDV.
Stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec, stroške priprave pogodbe in notarske
overovitve pa prodajalec.
Zaporedna številka 2: nezazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja na območju, ki
se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Prebold – PUP Prebold
(Uradni list RS, št. 2/05), z naslednjimi katastrskimi podatki: parc. št. 1374/78 – neplodno v izmeri 267 m2, parc. št. 1374/80 – neplodno v izmeri 1269 m2, parc. št. 1374/81
– cesta v izmeri 212 m2 in parc. št. 1374/76
– neplodno v izmeri 1633 m2. Zemljišče se
nahaja ob in v območju Športnega parka
v Latkovi vasi. Izhodiščna cena za prej opisano nepremičnino znaša 39,93 EUR/m2
brez 20% DDV. Stroške zemljiškoknjižnega
vpisa nosi kupec, stroške priprave pogodbe
in notarske overovitve pa prodajalec.
Nepremičnine navedene pod zaporedno
št.: 1 se prodajajo skupaj kot celota, po
načelu videno-kupljeno, nepremičnine pod
zaporedno št.: 2 se prodajajo ločeno po načelu videno kupljeno s tem, da imajo prednost pri nakupu lastniki zemljišč, ki s svojimi
zemljišči mejijo na zemljišče, ki je predmet
prodaje.
Varščina: ponudniki morajo zaradi resnosti ponudbe plačati varščino v višini 10%
izhodiščne cene nepremičnine brez DDV-ja.
Varščino je potrebno nakazati na TRR Občine Prebold št. 01374-0100004665, ter navesti namen nakazila »varščina«. Plačana
varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.
Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku in njegov točen
naslov, in sicer:
a) Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in priložiti fotokopijo osebnega
dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz
registra Davčne uprave RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu.
b) Pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe;
– ponujeno ceno v eurih, ki mora biti
enaka ali višja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačani varščini.
Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v navedenem
roku, se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev prodajne pogodbe. V tem primeru
lahko občina sklene pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
dneva objave. Upoštevane bodo samo po-
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nudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Prebold,
Hmeljarska 3, 3312 Prebold z oznako »Ponudba za nakup zemljišča-ne odpiraj«.
Prodajalec si pridružuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali OS Občine Prebold pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita.
Prodajalec lahko, da doseže čim boljše
pogoje pozove ponudnike, ki so oddali popolne ponudbe v zahtevanem roku k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja.
Prav tako lahko prodajalec v primeru dveh
ali več enakovrednih ponudb določi, da se
izvedejo dopolnitve ponudb ali z ponudniki izvedejo pogajanja ali se izvede javna
dražba.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih
pogojev je višina ponujene kupnine.
Odpiranje ponudb bo opravila posebna
komisija in ne bo javno. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izhodiščne cene.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Morebitne ostale informacije lahko ponudniki dobijo v času uradnih ur na Občini
Prebold: Metka Šribar, tel. 03/703-64-02.
Občina Prebold
Št. 430-0005/2008-173
Ob-2335/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2008 (Uradni list, RS št. 13/08), Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
23/07) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih
izvajajo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, drugi zavodi, društva, klubi in zveze
ter organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene
programe in so iz Mestne občine Murska
Sobota.
Z razpisom želimo omogočiti kreativno in
kvalitetno preživljanje časa v okviru šole.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– udeležba učencev in mentorjev na
predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne šole
– programi za nadarjene učence,
– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po
posameznih področjih,
– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški par-
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lament, taborniki, organizacija tedna otroka,
program veselega decembra ...,
– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij,
– vključevanje učencev in mentorjev
v mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov,
– organizacija in vključevanje šolskih in
predšolskih športnih programov in tekmovanj,
– vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije,
– organizacija taborov,
– izvajanje programa krožkov, ki ne spadajo v redni program osnovne šole.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota;
– Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter
druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska
sobota, ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine
Murska Sobota. Izvajalci teh programov si
morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev
osnovnih šol.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2008,
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Merila za izbor vlog
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev: orientacijska
vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za predšolske in osnovno
šolske otroke znaša do 64.198,00 EUR.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena do 25. 12. 2008.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge
oddati na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
do vključno 25. 3. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden
naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi
strani ovitka mora biti zapisano: » Ne odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena
dejavnost za predšolske in osnovnošolske
otroke v Mestni občini Murska sobota za
leto 2008.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 27. 3. 2008. V primeru nepopolnih
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da

jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih
in posebnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od
prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.
murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po tel. vsak dan od
8. do 12. ure oziroma po e- pošti, in sicer
pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta:
darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0006/2008-173
Ob-2336/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2008 (Uradni list, RS, št. 13/08), Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
23/07) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih programov
oziroma projektov, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo programov
oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v
nadaljevanju: programi oziroma projekti), ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2008 na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: programi
in projekti za izvajanje letnega programa na
področju dejavnosti mladih v Mestni občini
Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju delovanja mladih v Mestni občini
Murska Sobota, katerih realizacija bo imela
ugodne učinke na spodbujanje aktivnosti ter
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angažiranja mladih in mladinskih organizacij
v javno in družbeno življenje v Mestni občini
Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
podpreti programe oziroma projekte na področju delovanja mladih v letu 2008 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo mladinske programe v Mestni
občini Murska Sobota. Predlagatelj mora
imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in
ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane
vse davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki
bodo izvajani v letu 2008. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
imenovana s strani župana Mestne občine
Murska Sobota. Komisija za odpiranje vlog
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog.
Mestna občina Murska Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirani
iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali
EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega
pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do
Republike Slovenije,
– ki so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Ur. l. RS, št. 43/05).
5. Vloga: vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem roku za oddajo vloge
v javnem razpisu predloži vso zahtevano
razpisno dokumentacijo.
5.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji,
– kopija zaključnega računa za leto 2007
(če je ponudnik pravna oseba),
– izjava, da so vsi podatki podani, v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami,
resnični in točni,
– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen
dispozicije projekta javni,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se dovoljuje
preverjanje namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme
biti starejša od 90 dni (samo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge: komisija za odpiranje vlog bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem

ge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem
roku in vloge, ki niso skladne z namenom
razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge
zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi
na javni razpis vključno z vsemi prilogami,
resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala
v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 27. 3.
2008.
11. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi
vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, vsak delovni dan.
Elektronska verzija prijavnice je v Wordovem formatu. Prosimo upoštevajte, da
Mestna občina Murska Sobota sprejema
tudi v poznejših fazah poročanja samo ta
format oziroma format Excel.
12. 1 Dodatne informacije: dodatne
informacije so na voljo vsak delovni dan
med 9. in 10. uro po tel. 02/525-16-65 –
kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati tudi po
elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota

roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci
bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po
faksu oziroma elektronski pošti.
6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih
projektov in programov so zagotovljena
v proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2008 v višini do 22.000,00 EUR na
proračunski postavki 18052002 Sofinanciranje programov za mladino.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta (brez DDV).
7. Kriteriji za izbiro programov in projektov
7. 1 Splošni kriteriji za izbiro programov
in projektov:
– vsebina, obseg in pomen programa
oziroma projekta za razvoj dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno
izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
7.2 Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnem področju bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg
splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni
razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni
v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti
programi oziroma projekti, ki jih bo Mestna
občina Murska Sobota na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih
programov oziroma projektov za leto 2008.
Najvišje število prejetih točk za posamezen
projekt je 100 točk.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2008.
9. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga (original + 2 kopiji dispozicije) v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, vključno do 25. 3. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na
prednji strani ovitka mora biti zapisano: »Ne
odpiraj – vloga na razpis: mladinski programi oziroma projekti 2008«, na zadnji strani
ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv
ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane
ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku.
Dispozicija projekta, ki mora biti pripravljena v skladu s predlagano metodologijo, ki bo predmet ocenjevanja, ne more biti
predmet dopolnitve vloge.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vlo-
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Št. 30000-0002-2008/1
Ob-2363/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008 (Uradni list RS, št.
121/07) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik (Uradni
list RS, št. 61/04 in 33/07) župan Občine
Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik v letu
2008
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot
nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih
ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik, znaša 17.000,00 €.
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Sofinanciranje posameznih ukrepov
v obliki dotacij. Skupna višina finančnih
sredstev, ki se dodeljujejo v obliki dotacij je
17.000,00 €.
1. Pridobitev ali podaljšanje standarda
kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni stroški do 45% upravičenih stroškov
pridobitve oziroma največ 1.000 € od 17. 11.
2007 dalje.
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2. Stroški nakupa in pridobitev patentov,
licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk: za mala in srednje velika podjetja
se krijejo stroški do 50% oziroma do maksimalne višine 1.700 € od 17. 11. 2007 dalje.
3. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov: za
mala in srednje velika podjetja se krijejo
stroški do 45% oziroma do maksimalne višine 1.000 € od 17. 11. 2007 dalje. Prejemnik
pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
4. Prva udeležba na sejmu ali razstavi:
krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
do 1.500 € od 17. 11. 2007 dalje. Upravičen
strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 17. 11. 2007
do 14. 11. 2008. Upravičenci so do sredstev
upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo ponovno
pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.
5. Odpiranje novih delovnih mest v obliki
samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev
se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi,
ki še niso bili zaposleni ali pa so ostali brez
zaposlitve. Samozaposlena oseba, katera
uveljavlja subvencijo, mora biti registrirana
kot brezposelna oseba najmanj en mesec
pred dnem zaposlitve oziroma mora iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje
(ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja). Če delavec ni občan Občine Vojnik,
se sredstva dodelijo v 2/3 višini.
Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 17. 11. 2007 kot samostojni podjetniki.
Upravičeni stroški samozaposlitve so
delni stroški plačanih prispevkov za eno
leto oziroma:
– ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik v maksimalni višini 800 €;
– občan Občine Vojnik, katerega sedež
podjetja je v Občini Vojnik v maksimalni višini 1.200 €;
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi največ 1.500 €.
Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz
lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Nova zaposlitev mora biti ohranjena najmanj
dve leti.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj
kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je
manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki
je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno
podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
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Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge:
1. Vloga Občine Vojnik za posamezen
namen, ki se dobi v tajništvu občine v času
uradnih ur od ponedeljka, 25. 2. 2008 dalje
ali na internetni strani http://www.vojnik.si.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
– za pridobitev in podaljšanje standarda
kakovosti:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
– stroški nakupa in pridobitev patentov,
licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
– za izdelavo projektne dokumentacije in
investicijskih programov:
– dokazilo o plačilu izdelave projektne
dokumentacije in investicijskih programov,
– račun;
– za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
– dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,
– račun;
– za odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje:
– pridobitne dejavnosti in priglasitveni
list za s.p.;
– dokazilo o zaposlitvi za nedoločen
čas (obrazec M1);
– dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem mestu;
– potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega;
– izjavo, da se samozaposleni ukvarja
izključno z raziskovalno dejavnostjo;
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot
brezposelna oseba najmanj en mesec pred
dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba
prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja).
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 25. 2.
2008 do vključno 14. 11. 2008 do 12. ure.
Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik, najkasneje do roka prijave. Za
čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu
Občine Vojnik.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena
v določenem roku, se s sklepom zavrže.

Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe
o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo
sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka
roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali
po tel. 03/780-06-20 (Petra) ali po e-pošti
obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 32201-0001-2008/1
Ob-2364/08
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07) in
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2007 (Uradni list RS, št. 121/07) Občina
Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Vojnik v proračunu za leto 2008 predvideno
10.400,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na
področju turizma na območju Občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
– urejanje in varstvo okolja,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti,
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
4. Rok za prijavo na javni razpis
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete
na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8,
v času uradnih ur ali jo dobite na internetni
strani Občine Vojnik www.vojnik.si,
– dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik,
– da so registrirani po zakonu o društvih
oziroma po zakonu o zavodih,
– vsebinsko poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2007,
– vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2008, ki ga je sprejel pristojni
organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo prispele na naslov do vključno petka,
15. marca 2008 do 12. ure. Prijave morajo
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni
razpis za sofinanciranje programov na področju turizma« na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
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področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo
vsak delovni dan na tel. 03/780-06-47 ali
051/315-841 (Petra Pehar Žgajner).
Občina Vojnik

Dravskem polju, najkasneje do 29. 2. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– Izpolnjen obrazec vloga – sociala;
– Odločbo o registraciji (velja za nova
društva in društva, ki še niso kandidirala za
občinska sredstva) in osebno ime zastopnika društva, organizacije;
– Program dela in predvideno finančno
poslovanje za leto 2008;
– Za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž, je potrebno obvezno navesti število članov ali / in uporabnikov iz Občine Miklavž;
– Reference in priporočila;
– Poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.
Fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani AJPES oziroma
zaključni račun za preteklo leto oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike boste oddali pred podpisom pogodbe.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev
v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 27/08
Ob-2393/08
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov za krepitev zdravja za leto
2008, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje materialnih stroškov neprofitno usmerjenih programov za krepitev
zdravja, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na
Dravskem polju.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno varstveno dejavnost in imajo registracijo za izvajanje te dejavnosti,
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati programe v Občini Miklavž na Dravskem
polju,
– izvajajo programe za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,
– programe za krepitev zdravja prebivalcev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in fizično aktivnost,
– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 29. 2. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga – zdravstvo;,
– odločbo o registraciji (velja za nova
društva in društva, ki še niso kandidirala
za občinska sredstva) in osebno ime zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sredstva
– stroške, rok način in kraj izvajanja programa za leto 2008,

– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu,
– za društva – organizacije, ki niso registrirana v Občini Miklavž je potrebno obvezno navesti število članov ali / in uporabnikov iz Občine Miklavž.
Fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani AJPES oziroma
zaključni račun za preteklo leto oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike boste oddali pred podpisom pogodbe.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure
osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev
v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 27/08
Ob-2394/08
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2008, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne
in neprofitne organizacije ter društva, ki
– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo vključevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,
– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.
3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in
števila udeležencev programov iz Občine
Miklavž.
Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z večletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin občanov,
– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
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Št. 27/08
Ob-2395/08
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih programov za leto 2008, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis se lahko prijavijo društva (tudi sekcije
društev) registrirana za izvajanje programov
na področju kulture, zavodi, gospodarske
družbe in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v kulturi in so splošno koristne
in neprofitne, zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja.
3. Pogoji sofinanciranja:
– Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju, v skladu z letnim programom kulture v Občini Miklavž na Drav
skem polju.
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– Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 29. 2. 2008
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– Izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– Preglednico izvedenega programa
(B-1);
– Poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program,
– Program društva za leto 2008;
– Finančno poročilo za leto 2007;
Kopijo potrjenega (s strani AJPES) zaključnega računa za leto 2007 – boste dostavili pred podpisom pogodbe.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 27/08
Ob-2396/08
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS,št. 22/98) in
letnega programa športa v Občini Miklavž
na Dravskem polju za leto 2008
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov športa za leto 2008, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih športnih programov:
– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;
– dejavnost otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup
opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo športna društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa, zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja in so registrirana
v Občini Miklavž. Sofinanciranje programov
društev, ki niso registrirana v Občini Miklavž
je možno le pod pogojem, da gre za športne
panoge, ki jih ne izvajajo društva v Občini
Miklavž in gre za posameznike iz Občine
Miklavž, ki imajo status kategoriziranega
športnika od 1. 2. 2008 dalje.
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3. Pogoji sofinanciranja:
– Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju, v skladu s sprejetim
Letnim programom športa v Občini Miklavž
na Dravskem polju.
– Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 29. 2. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure
oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– Izpolnjen obrazec ŠP 2004 in izpolnjene ostale obrazce za področja za katere
programe kandidira prosilec;
– Finančno poročilo za leto 2007;
– Poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu;
– Kopijo pogodbe o najemu in ceni vadbenega prostora, če to ni športna dvorana
v Miklavžu;
– Dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev navedenih v tem javnem razpisu.
Fotokopijo zaključnega računa za leto
2007, potrjeno s strani AJPES za pravne
osebe javnega ali zasebnega prava oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike
boste oddali pred podpisom pogodbe.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in
pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure,
sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23
ali 629-68-20.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v 15 dneh po izbiri.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-2456/08
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2008
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni programi za delo
z mladimi,

4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali
B področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
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III. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2008 je 94.544,00 EUR oziroma, in sicer:
– za področje A 73.000,00 EUR,
– za področje B 21.544,00 EUR.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa:
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so
v interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference …),
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu:
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe
v programu,
4. izvajalci programa so tudi prosto
voljci.
c) Finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen odhodkov,
ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi
v programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 100% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in
stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zapo-

v javnem interesu na področju socialnega ali
zdravstvenega varstva,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije.
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti.
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu
jasno označene z oznako: »Ponudba – ne
odpiraj!« javni razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva za leto 2008 za
področje A ali javni razpis za sofinanciranje
programov zdravstvenega varstva za leto
2008 za področje B; odvisno od tega za
katero področje se prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja!
4. Rok za oddajo ponudb je 14. marec
2008.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
l4. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja! Izvajalec, ki prijavlja več različnih
programov mora vsak program predložiti
v posebni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 19. marca 2008. Odpiranje
bo na Mestni občini Murska Sobota in ne
bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota

slenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana
nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska Sobota
v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne
more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob
upoštevanju predvidenih strokovnih ravnanj
in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril
določena višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za izvedbo programa.
Na osnovi odmerjenega obsega sredstev bo
izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo
sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega programa.
VII. Način sofinanciranja programov
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov
in načinu njihovega sofinanciranja za leto
2008. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto
2008:
a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 2.500,00 EUR bodo
sredstva nakazana dvakrat letno, in sicer za
prvo polletje v mesecu juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi
zahtevka za nakazilo sredstev za posamezno polletje,
b) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 2.500,00 EUR bodo
sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi
s strani izvajalca programa za nakazilo za
posamezni mesec v letu 2008.
VIII. Obvezna oblika in vsebina po
nudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2008 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – področje B.«.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2008, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9.
do 12. ure pri Bohar Božotu ali na spletni
strani Mestne občine Murska Sobota www.
murska-sobota.si. Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, telefon 02/525-16-64.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2008 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto
odločbe ali sklepa o registraciji se lahko
predloži odločba o statusu društva, ki deluje
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Št. 478-0027/2008-43/06
Ob-2458/08
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom 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 in 94/07), na podlagi 18. in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
33/07) in sklepov 27., 11. in 13. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 21. 8. 2005,
28. 11. 2007 in 6. 2. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parc.
št. 1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vlo-
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žni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno
129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim
DDV).
2. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 290/2, 30/1 in 15/2, vse k.o. Primskovo
v približni izmeri 380 m2 za izklicno ceno
170,00 EUR/m2 zemljišča (brez vključenega
DDV). Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parc. št. 290/2, 30/1 in 15/2, vse k.o.
Primskovo, ki je predmet tega posameznega programa razpolaganja, po opravljeni
parcelaciji, vpiše pravica služnosti Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne in cestne
infrastrukture.
3. Nepremičnina – stanovanje št. 3E –
stanovanja št. 3, v pritličju s kletjo, v skupni
izmeri 42,94 m2, vpisanega pri podvložku št.
864/4, na naslovu Ulica Rudija Papeža 30
v Kranju, za izklicno ceno 76.736,00 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Nepremičnina je obremenjena
z najemnim razmerjem za nedoločen čas,
zato ima najemnik na podlagi stanovanjskega zakona predkupno pravico na stanovanju.
4. Nepremičnina – stanovanje št. 10,
v skupni izmeri 33,50 m2, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše, stoječe na zemljišču parcelna številka 258/5, k.o. Klanec, za izklicno
ceno 62.370,61 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem
za nedoločen čas, zato ima najemnik na
podlagi stanovanjskega zakona predkupno
pravico na stanovanju.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, 12. 3. 2008, ob 10. uri,
v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do torka, 11. 3. 2008 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do petka, 7. 3. 2008 na Oddelku
za finance Mestne občine Kranj),
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– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši
kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 4.000 EUR do
40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik
zneska 250 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 7. 3. 2008 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Oddelek za splošne zadeve v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 430-3/2008-3
Ob-2470/08
Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), določil
Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2008 (Uradni list RS, št. 125/07) in Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti
turističnih društev in drugih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/02 in
43/07), objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev in tistih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini
Sežana za leto 2008
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v Občini Sežana za leto
2008.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so turistična
društva in druga društva, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem turizma v Občini Sežana
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2008 kakorkoli že financirani iz
proračuna Občine Sežana, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
4. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev je 15.000,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
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Sežana najkasneje do 20. 1. 2009 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa.
6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 18. dan od dneva objave.
7. Oddaja in dostava vlog
Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in
mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele
do zadnjega dne predpisanega roka do 12.
ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene
z oznako – Ne odpiraj – javni razpis turizem« na prednji strani ovojnice.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
8. Obravnava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 20.
dni po zaključku razpisa.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in
so naštete v javnem razpisu pod točko 10.
Vlagatelje nepopolnih vlog oziroma prijav bo
komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8. dni po
prejemu poziva. Nepopolne vloge oziroma
prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku
ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo.
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Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Kolikor bodo
na razpis prijavljeni programi presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena
v temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45.
dneh po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, tel.
05/731-01-39 mateja.grzetic@sezana.si.
11. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o registraciji oziroma delovanju društva,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2008,
– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Občina Sežana
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Razpisi delovnih mest
Št. 11/08
Ob-2337/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU – UPB3, Uradni list RS,
št. 63/07 – prečiščeno besedilo) Upravna
enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
svetovalec v Referatu za tujce Oddelka za javni red in tujce Sektorja za
upravne notranje zadeve Upravne enote
Maribor.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu
svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III,
z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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, ali je
bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delo, 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 ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji in
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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 o izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
4. 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
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Maribor
pridobitev podatkov navedenih v 4. točki iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami
v državni upravi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer organ posluje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec«, na naslov: Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in
sicer najkasneje v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.maribor@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi internega natečaja daje Anita Fras, tel. 02/22-01-803 ali
02/22-01-801.
Upravna enota Maribor
Ob-2338/08
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB
2, 33/07), Občina Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju
direktor občinske uprave.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper kandidata ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela,
poznavanje področja za katerega kandidira
in poznavanje upravnega poslovanja.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanje z drugimi organi,
– zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske
uprave,
– opravljanje oziroma zagotavljanje opravljanja najzahtevnejših strokovnih in drugih
nalog občinske uprave,
– vodenje in odločanje o najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– in samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
– krajši življenjepis ter navedbo morebitnih drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat
pridobil poleg formalne izobrazbe,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata glede državnega izpita iz javne uprave,
– izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tabor pridobitev
podatkov iz 6. 7. in 8. alinee iz uradne evi-
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dence. V primeru, da izbrani kandidat s tem
ne bo soglašal, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske
uprave Občine Tabor, na naslovu Tabor 21,
3304 Tabor.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni
natečaj – direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega
natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 03/705-72-20 pri Saši
Zidanšek Obreza.
Občina Tabor

direktorja zavoda (m/ž).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkušnje pri izdelavi in vodenju projektov na področju lokalnega in regionalnega
razvoja, razvoja podjetništva in človeških
virov,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en svetovni jezik,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in znanja jezikov z dokazili,
2. življenjepis, iz katerega so razvidne
delovne izkušnje,
3. program dela in razvoja RA Kozjansko
za mandatno obdobje,
4. izjavo kandidata da:
– je državljan RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih
evidenc.
Delovno mesto direktorja se razpisuje
za štiriletni mandat. Kandidati naj ponudbe
z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo
na naslov: RA Kozjansko, Mestni trg 2, 3230
Šentjur, z oznako »Za razpis direktorja«.
Rok za prijavo je 10. marec 2008. Prijavljeni
kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda RA Kozjansko

Ob-2387/08
Svet zavoda Srednje zdravstvene šole
Celje, Ipavčeva 10, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat mora za imenovanje izpolnjevati splošne pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 –- uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
življenjepis, dosedanje delovne izkušnje,
program vodenja zavoda in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje
zdravstvene šole Celje, Ipavčeva 10, 3000
Celje, s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda SZŠ Celje
Ob-2397/08
Svet zavoda Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,

kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika
v zaprti kuverti, s pripisom za razpis ravnatelja / ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prijeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Metlika
Št. 100-1/2008
Ob-2398/08
Svet Centra za socialno delo Novo mesto razpisuje na podlagi 34. in 35. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94
– Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
3/07-UPB2, 23/07 – popravek, 41/07 – popravek in 114/06 – ZUTPG), 23. člena Statuta Centra za socialno delo Novo mesto in
sklepa 3. dopisne seje sveta zavoda z dne
14. 2. 2008 prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Novo mesto.
Za direktorja/direktorico centra je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg
splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem
varstvu, in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega
varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje,
– da predloži program dela Centra za
socialno delo Novo mesto.
Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko
za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje socialno varstvenega zavoda, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Direktor/direktorica bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere
pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet centra
za socialno delo Novo mesto, Resslova ul.
7b, 8000 Novo mesto z oznako »Ne odpiraj
– razpis za direktorja/direktorico«, v roku 8
dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Center za socialno delo Novo mesto
Št. 9/2008
Ob-2403/08
Svet zavoda Razvojna agencija Kozjansko na podlagi 18. člena Statuta LPC Kozjansko razpisuje delovno mesto
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Št. 110-53/2008
Ob-2410/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
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– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2426/08
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
10. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto objavlja prosta delovna mesta:
1. predstojnik kirurškega oddelka,
2. predstojnik internega oddelka,
3. predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka,
4. predstojnik pljučnega oddelka,
5. predstojnik otroškega oddelka,
6. predstojnik dermatovenerološkega
oddelka,
7. predstojnik infekcijskega oddelka,
8. predstojnik otorinolaringološkega
oddelka,
9. predstojnik očesnega oddelka,
10. predstojnik nevropsihiatričnega
oddelka,
11. predstojnik patocitološkega oddelka,
12. predstojnik radiološkega oddelka,
13. predstojnik anesteziološkega oddelka,
14. predstojnik centralno operacijskega bloka,
15. predstojnik cetralnega laboratorija,
16. predstojnik lekarne,
17. vodja službe za fizioterapijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
od 1. do 14. točke:
– univerzitetna izobrazba medicinske
stroke,
– opravljena specializacija s področja
dejavnosti,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista;
pod 15. točko:
– univerzitetna
izobrazba
ustrezne
smeri,
– opravljena specializacija medicinske
biokemije,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu;
pod 16. točko:
– univerzitetna
izobrazba
ustrezne
smeri,
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– opravljena specializacija s področja
dejavnosti,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu;
pod 17. točko:
– visoka strokovna izobrazba zdravstvene usmeritve – smer fizioterapija,
– 5 let delovnih izkušenj.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela
oziroma razvoja organizacijske enote.
Predstojnike in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po
predhodnem mnenju strokovnega direktorja
zavoda za mandatno dobo 4 let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidat pošlje v zaprti ovojnici na naslov:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Kadrovska
služba, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave
v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 21
Ob-2427/08
Svet OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07, UPB5 – uradno
prečiščeno besedilo) in posebne pogoje.
Kandidati morajo poleg pisne prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, k prijavi
predložiti potrdila o izobrazbi, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in
dosedanje delovne izkušnje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let. Predviden začetek dela je 1. 6. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najpozneje v 10
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ
Koroški jeklarji Ravne na Koroškem, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru kandidatov v zakonitem roku.
Svet OŠ Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem
Ob-2433/08
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska 134a,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji:
– ima doktorat znanosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli
in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju,
– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali drug tuj jezik, ki se uporablja
v državah EU ali drugih razvitejših državah
sveta.

Kandidati za direktorja/direktorico morajo
predložiti predlog razvoja ACS.
Direktor/direktorico se imenuje za dobo
štirih let.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija;
– kratek življenjepis;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o znanju enega tujega jezika,
ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal
v tujem jeziku;
– dokazilo o osnovnem znanju drugega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom
o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika),
s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih
ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz
katerega je razvidno, da je bil kot predmet
tuj jezik (fotokopija spričevala);
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Prijavo naj kandidati pošljejo v zaprtih
ovojnicah v osmih dneh po objavi na naslov:
Andragoški center Republike Slovenije,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v tridesetih dneh od dneva objave razpisa.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje štirih let.
Svet Andragoškega centra
Republike Slovenije
Št. 30/08
Ob-2439/08
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Nova Gorica na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno
Nova Gorica v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,
razpisuje delovno mesto
direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica.
Delovno mesto razpisujemo za določen
čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za štiri leta in bo po
končanem mandatu lahko ponovno imenovan.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji.
Kandidati morajo predložiti program dejavnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje.
Vse potrebne informacije lahko kandidati
pridobijo v tajništvu zavoda.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo v desetih dneh od dneva objave razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica,
z oznako »za razpisno komisijo«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
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Št. 4/2008
Ob-2462/08
Svet zavoda JVIZ Občine Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice za JVIZ Občine Mozirje, OE Osnovna šola Rečica ob
Savinji.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo): izpolnjuje
pogoje po 53. ali 145. členu.
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen v tajanju več kot šest
mesecev in kdor ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja šole, življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj), pošljite v 10 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda JVIZ
Občine Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda JVIZ Občine Mozirje
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Druge objave
Št. 6100-20/5
Ob-2386/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju
programov sistematične pomoči in vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na
območju mesta Ljubljana, št. 610-40/06-1
z dne 12. 6. 2006, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.
jskd.si), Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD)
objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in
projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2008
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Ljubljana-PrP-2008)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Ljubljana-PrP-2008 je
sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost, več zvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet poziva Ljubljana-PrP-2008, znaša
350.000,00 EUR.
3. 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 leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).
4. Roki poziva: javni poziv Ljubljana-PRP-2008 prične teči 22. 2. 2008 in se
zaključi 25. 3. 2008.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija
poziva
Ljubljana-PrP-2008 obsega:

– besedilo poziva Ljubljana-PrP-2008,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine
Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne
občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.);
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Ljubljana-PrP-2008 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer na območju Mestne občine Ljubljana; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Ljubljana-PrP-2008 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni

načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava
programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Ljubljana-PrP-2008 ugotavlja pristojni uslužbenec
za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva Ljubljana-PrP-2008.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva Ljubljana-PrP-2008 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.
Merila so dostopna na domači strani: www.
jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana, do 25. 3. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj
– vloga na poziv Ljubljana-PrP-2008. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3.
odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Ljubljana-PrP-2008.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij
je Milena Končina: milena.koncina@jskd.si,
tel. 01/230-05-70 (uradne ure po telefonu
vsak delovni dan od 9. do 12. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Ljubljana: Nuška Drašček, zkdlj@siol.net; tel.
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Št.

01/438-52-70 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Ljubljana-PrP-2008 (besedilo poziva, obrazci) je
dostopna na domači strani JSKD http://
www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med
uradnimi urami (vsak delovni dan med 9.
in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana, Krekov trg 2,
1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PrP-2008, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

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),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna (soba 51), do torka, 4. 3. 2008 do
10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno: Ponudba za nakup nepremičnine
MB-1706/104-ne odpiraj. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
VIII. Ustavitev postopka
1. Prodajalec si v vsakem primeru pridrži
pravico, da lahko postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla.
IX. Pravila javne ponudbe:
1. Ponudnik nosi vse stroške, povezane
s pripravo in predložitvijo ponudbe.
2. Prodajalec ne prevzema nikakršnih
stroškov v zvezi s prodajo in prenosom lastništva predmetne nepremičnine.
X. Drugo
1. K odpiranju ponudb dne 4. 3. 2008 ob
11. uri, lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje po potekalo v sejni
sobi, št. 141 v I. nadstropju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, 1000 Ljubljana.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-2429/08
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) v zvezi z drugim odstavkom 40. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 74.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
1. Trisobno etažno stanovanje št. 4 v I.
nad. stanovanjske stavbe, Kmetijska ulica
3b, Maribor, v izmeri 72,82 m2, stoječe na
par. št. 91, k.o. Koroška vrata, z identifikacijsko številko 1706/104.
2. Stanovanje se nahaja v predelu grad
nje večstanovanjskih objektov in vrstnih
hiš. Objekt je stanovanjski stolpič etažnosti K+P+4, zgrajen leta 1963, brez osebnega dvigala. Stanovanje je bilo prenovljeno
v obdobju 2005–2007. Okolje so zelenice
v manjšem obsegu ter parkirišča v omejenem obsegu. V kletnih etažah se nahajajo
skupni prostori in shramba k stanovanju, vse
ostale etaže so stanovanjske.
3. Stanovanje je tržno najemno stanovanje, za katerega velja prosto oblikovana
najemnina. Stanovanje je zasedeno za določen čas.
4. Izhodiščna cena: 72.784,00 EUR.
IV. Ogled stanovanja:
1. Ogled stanovanja po predhodni najavi
pri kontaktni osebi: Stanislav Jambrovič, tel.
02/290-93-20 ali 02/290-93-15.
2. Dodatne informacije v zvezi s prodajo
stanovanja pri kontaktni osebi: Jure Ahačič,
tel. 01/307-75-03 ali 041/722-608, med 8.
in 15. uro.
V. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanje je etažno,
lastnina je zemljiškoknjižno urejena.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna

komisija naročnika; pri tem imajo osebe, ki
nepremičnino uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedene nepremičnine kupec ureja
sam.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
– kupec (najugodnejši ponudnik) po
prejemu prodajne pogodbe (v 30 dneh po
odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in
po prejemu pogodbe, podpisane s strani
obeh pogodbenih strank, plača kupnino
v roku 8 dni na transakcijski račun Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št.
01100-6030274014, sklic 00 26, položena
varščina se šteje v kupnino.
– Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin.
– Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
– Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu kupnine in vseh stroškov, posest pa
z opravljeno primopredajo nepremičnine.
– Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec
izstavi po plačilu celotne kupnine.
– V primeru, da bo več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med
ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene
cene: 2.000,00 €.
VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja na transakcijski
račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, št. 01100-6030274014, sklic 00
26.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (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, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le 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,
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Št. 68/08
Ob-2484/08
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija),
na podlagi:
– petega odstavka 7. člena in drugega odstavka 11. člena Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07, v nadaljevanju: Uredba);
– Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 z dne
26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo
splošne pogoje za proizvodnjo in trženje
čebelarskih proizvodov (UL L št. 125 z dne
28. 4. 2004, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004
z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004
o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev
za proizvajanje in trženje čebelarskih pro
izvodov; OJ L 163 z dne 30. 4. 2004;
– Programa za izboljšanje proizvodnje
in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je
predložila Republika Slovenija in potrdila
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Komisija z odločbo, dne 14. 8. 2007 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj,
S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 8.
2007) objavlja
javni poziv
za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična
pomoč čebelarjem
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, ki vključuje podukrepa:
Podpora pri nakupu čebelarske opreme in
Financiranje prvega nakupa.
Skupna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2008 znaša
413.050,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13- EU, v višini 206.525,00 EUR,
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-slovenska udeležba, v višini
206.525,00 EUR.
Višina sredstev za podukrep Podpora pri nakupu čebelarske opreme znaša
388.050,00 EUR,višina sredstev za podukrep Financiranje prvega nakupa pa znaša
25.000,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Nobene aktivnosti za izvajanje ukrepa
po tem pozivu, ne smejo biti začete pred
16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene
najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za podukrep Podpora pri
nakupu čebelarske opreme so čebelarji, ki
opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju
Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega
poziva.
2.2 Vlagatelji za podukrep Financiranje
prvega nakupa so čebelarji, ki začenjajo
opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju
Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega
poziva.
3. Predmet podpore
3.1 Podukrep Podpora pri nakupu čebelarske opreme
3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo podporo za nakup,
obsega:
– čebelji panji in oprema za panje za
čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi
družinami;
– zaščitna oprema;
– ometalnik;
– smukalnik cvetnega prahu;
– čistilec za cvetni prah;
– mlin za cvetni prah;
– sušilnik za cvetni prah;
– točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;
– ustrezna posoda za skladiščenje medu,
matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;
– cedilna posoda;
– črpalka za med;
– naprave za utekočinjenje medu;
– mešalnik in mešalna palica za kremni
med;
– refraktometer;
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– konduktometer;
– separator medu, voska, matičnega
mlečka;
– polnilna naprava za med;
– stroj za etiketiranje steklene emba
laže;
– krožna dozirna miza;
– cisterna za homogenizacijo;
– vozički za prevoz;
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov;
– agregat;
– posoda za odkrivanje satov;
– kuhalnik voščin;
– preša;
– topilniki voska;
– parni uparjalnik za voščine;
– posode za vlivanje voska;
– kalup za vlivanje satnic;
– inkubator za shranjevanje matičnjakov
do 70 celic;
– pribor za vzrejo in označevanje matic;
– mobilna klimatska naprava;
– čebelarski pribor, kadilniki, orodje za
delo v panju, žičenje v skupnem znesku
največ do 100 eurov;
– prikolice, prirejene za prevoz čebel na
čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so
nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008.
Neupravičeni stroški so:
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroški za tekoče poslovanje (stroški za
vzdrževanje, najem itd.);
– stroški za nakup rabljene opreme;
– bančni stroški.
3.2 Podukrep »Financiranje prvega nakupa«
3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri podukrepu Financiranje
prvega nakupa za nakup treh novih panjev
in treh čebeljih družin kranjske čebele, pri
čemer podpora po upravičencu za ta namen
v letu 2008 ne sme presegati 500,00 EUR.
Prvi nakup panjev in čebeljih družin se
čebelarju začetniku financira samo enkrat.
3.2.2 Neupravičeni stroški so:
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroški za nakup rabljenih panjev;
stroški za nakup čebeljih družin pasem,
ki niso kranjske čebele.
4. Pogoji za dodelitev podpore
Pogoji za dodelitev podpore morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj
lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru
ukrepa tehnična pomoč čebelarjem samo
na podlagi ene odobrene vloge.
Pogoji za dodelitev podpore:
Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev podpore po tem javnem pozivu
na obrazcu, ki je del pozivne dokumentacije.
Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge.
4.1.1 Za dodelitev podpore za podukrep
Podpora pri nakupu čebelarske opreme
morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
– vpisani morajo biti v Centralni register
čebelnjakov, ki se vodi v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), in biti samostojen nosilec številke KMG MID (biti mora nosilec
kmetijskega gospodarstva);
– predložiti izjavo o spoštovanju rejskega
programa za kranjsko čebelo in izpolnje-

vanju zootehniških standardov za kranjsko
čebelo, ki so določeni z rejskim programom
v delu, ki se nanaša na vodenje panjskih
listov;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je
bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet
let po prejeti pomoči.
Če se vlagatelj v skladu s predpisi s podorčja javnega naročanja šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
4.1.2 Vlagatelji, ki so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo
vzpostavljen lasten sistem HACCP, so upravičeni do 50 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz poglavja 3.1.1
tega javnega poziva.
Vlagatelji, ki niso opravili usposabljanja,
povezanega s Smernicami dobrih higienskih
navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so
upravičeni do 30 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz poglavja
3.1.1 tega javnega poziva.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega
poglavja, je največja mogoča podpora v letu
2008 po upravičencu:
– ki čebelari z 1 – 10 čebeljimi družinami:
100,00 EUR;
– ki čebelari z 11 – 40 čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 100,00 EUR;
– ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 500,00 EUR.
4.2.1 Za dodelitev podpore za podukrep
Financiranje prvega nakupa mora čebelar
začetnik izpolnjevati naslednje pogoje:
– čebelar začetnik mora biti poslovno
sposobna oseba, sposobna za vpis v Centralni register čebelnjakov kot samostojni
nosilec številke KMG MID (biti mora nosilec
kmetijskega gospodarstva), ob oddaji vloge
mora biti stara najmanj 15 let;
– ob oddaji vloge mora biti vpisan v Centralni register čebelnjakov;
– čebelar začetnik ne more biti nekdo, ki
je več kot eno leto vpisan v Centralni register čebelnjakov;
– čebelar začetnik, ki ni polnoleten in ob
oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev za izvajanje tega
ukrepa;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– čebelar začetnik mora najpozneje
v dveh letih po prejemu pomoči za ta namen
opraviti usposabljanje za čebelarstvo;
– čebelar začetnik se zaveže, da bo čebelaril najmanj pet let po prejeti pomoči za
ta ukrep.
5. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s pozivno dokumentacijo za javni poziv za Tehnično pomoč
čebelarjem za tržno leto EU 2008.
Informacije v zvezi z javnim pozivom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času,
od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko po-
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sredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
Pozivna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega poziva
dalje na spletni strani Agencije: http://www.
arsktrp.gov.si/
6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni
žig), od dne objave tega javnega poziva, do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
ki bo objavljeno na enak način, kot je bil objavljen javni poziv (v primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom
tržnega leta EU 2008) oziroma najkasneje
15. septembra 2008.
6.2 Vloge, vložene po 15. septembru
2008, se bodo zavrgle s sklepom.
6.3 Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, označen s strani pošte, ime, priimek
in naslov vlagatelja, nalepljena črtna koda
KMG-MID ter oznaka javnega poziva, na
katerega se prijavlja za podporo:
Ne odpiraj – Vloga na javni poziv: Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2008 Podpora nakupu čebelarske opreme oziroma
Financiranje prvega nakupa (odvisno od
tega, za kateri podukrep vlagatelj uveljavlja
podporo).
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
Agencija odpira vloge po vrstnem redu
oddaje vlog, oziroma obravnava po vrstnem
redu popolnosti vlog do porabe razpoložljivih sredstev v okviru podukrepa. Vrstni red
obravnave vlog se določi na podlagi dneva
in ure oddaje popolne vloge po pošti. V primeru, da bosta dve ali več popolnih vlog
oddanih istočasno in je določitev vrstnega
reda vlog pomembna za odločitev, se bo
v prisotnosti vlagateljev izvedlo žrebanje
o vrstnem redu prispelih vlog. Žrebanje bo
v prisotnosti vlagateljev izvedla komisija, ki
jo bo določil predstojnik Agencije. Z žrebom
se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije
in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se
le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3
mesecev od prejema vloge pisno pozove na
dopolnitev. 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 Agenciji, se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega poziva in vsebinske ustreznosti vlog
se izvede po vrstnem redu popolnih vlog.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega
poziva, se zavrnejo.
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. V nasprotnem

– parc. št. 502/8 v izmeri 777 m2,
– parc. št. 754/4 v izmeri 10730 m2,
– parc. št. 375/66 v izmeri 480 m2,
– parc. št. 375/420 v izmeri 468 m2,
– parc. št. 375/418 v izmeri 166 m2, vse
k.o. Dol. Logatec.
Parcela se prodaja poravnana, v ceno so
vključena dela v zvezi z izravnavo terena.
Parcelo je v naravi možno še povečati ali
razdeliti na dve.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
– poravnano zemljišče je 87,00 EUR za m2
oziroma 104, 40 EUR z vključenim 20%
DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku šest mesecev po podpisu
pogodbe pri notarju.
III. Parcela v velikosti 7338 m2, sestavljena iz parcel:
– parc. št. 754/14 v izmeri 2393 m2,
– parc. št. 741/16 v izmeri 1519 m2,
– parc. št. 741/25 v izmeri 3309 m2,
– parc. št. 7418/24 v izmeri 117 m2, vse
k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, kakršna je sedaj v naravi, z možnostjo
dogovora o izravnavi terena z doplačilom.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma
84,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku šest mesecev po podpisu
pogodbe pri notarju.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 12. 3. 2008 do 10. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 2008
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.

primeru se vloga zavrne in ponovi postopek
iz tega odstavka z naslednjo vlogo.
Agencija obravnava vloge za podukrep
»Podpora pri nakupu čebelarske opreme«
po načelu »prvi pride – prvi obravnavan« do
porabe sredstev, določenih za ta podukrep.
Za podukrep »Podpora pri nakupu čebelarske opreme« se lahko v letu 2008 vlagatelj prijavi samo enkrat. Vlagatelj, ki v letu
2008 uveljavlja povračilo dela stroškov po
tem ukrepu, ne bo mogel uveljavljati stroškov za ta namen v letih 2009 in 2010.
Število čebeljih družin, za katero upravičenec vlaga vlogo za podukrep »Podpora
pri nakupu čebelarske opreme«, Agencija
preveri v registru čebelnjakov in upošteva
število čebeljih družin na dan 30. 6. 2007,
razen za upravičence, ki z dnem zadnjega
popisa še niso imeli čebelnjaka. Zanje velja
stanje, ki so ga javili v skladu s predpisom,
ki ureja vpis čebelnjakov.
Agencija obravnava vloge za podukrep
»Financiranje prvega nakupa« po načelu
»prvi pride – prvi obravnavan« do porabe
sredstev, določenih za ta podukrep.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je na podlagi predloženih
dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije. Zoper odločbo Agencije je
dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva
vročitve odločbe.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma firma podjetja in kraj), opis ukrepa/podukrepa in znesek odobrenih javnih sredstev,
bodo objavljeni na spletni strani Agencije.
Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola na kraju samem.
Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski
pregled se lahko opravi tudi 5 let po zaključku ukrepa.
Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 430-10/2008-1
Ob-2399/08
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, 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), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena poslovni gradnji v IOC Logatec:
I. Parcela v velikosti 2030 m2, sestavljena iz parcel:
– parc. št. 754/10 v izmeri 1874 m2,
– parc. št. 375/408 v izmeri 156 m2, obe
k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, kakršna je sedaj v naravi, z možnostjo
dogovora o izravnavi terena z doplačilom.
Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma
84,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku šest mesecev po podpisu
pogodbe pri notarju.
II. Parcela v velikosti 12621 m2 sestavljena iz parcel:

Stran

Stran
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Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu
k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško
knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. št. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Št. 362-7/2005
Ob-2428/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne
31. 1. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo 2 zasedenih stanovanj
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje sta dve stanovanji v Ajdovščini, ki sta oddani v najem z najemno
pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
Zap. št. 1): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-443-8, ki se nahaja
v večstanovanjske stavbi, stoječi na parcelni številki 473, k.o. Ajdovščina, na naslovu Lokarjev drevored 7, 5270 Ajdovščina.
Stanovanje št. 8 z oznako 8.E se nahaja
v drugem nadstropju oziroma četrti etaži in
meri 52,15 m2, vl. št. 1914/8, k.o. Ajdovščina. Po zapisniku o točkovanju meri stanovanje 45,79 m2. Stanovanju pripadajo idealni
solastniški deleži na skupnih delih stavbe,
ki pa še niso določeni, ker pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še
ni sklenjena.
Zap. št. 2): stanovanje s celotno identifikacijsko številko 2392-174-5 ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelnih številkah 1016/1, 1016/2 in 1017, vse
k.o. Ajdovščina, na naslovu Goriška cesta
25a, 5270 Ajdovščina. Stanovanje št. 5
z oznako 5.E, se nahaja v 2. nadstropju, Goriška cesta 25a, Ajdovščina in po elaboratu
za etažno lastnino meri 46,53 m2, po zapisniku o točkovanju pa meri 41,75 m2. Stanovanju pripadajo idealni solastniški deleži na
skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni,
ker pogodba o medsebojnih razmerjih med
etažnimi lastniki še ni sklenjena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod
zap. št. 1 znaša 62.700,00 EUR,
zap. št. 2 znaša 50.760,00 EUR.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
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Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stanovanj« Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka 11. marca 2008 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo
istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdov
ščina.
4. Drugi pogoji
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na Podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila, in sicer:
– za stanovanje navedeno pod zap. št.
1 v višini 6.300,00 EUR,
– za stanovanje navedeno pod zap. št.
2 v višini 5.100,00 EUR;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 3. 2008.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.

j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 29/08
Ob-2432/08
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, Šentilj
v Slovenskih goricah, objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Občine Šentilj (MUV, št. 7/2008) ter letnega
programa prodaje in nakupa stvarnega premoženja Občine Šentilj za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Šentilj
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, matična številka 5884209,
ID številka za DDV SI38253283.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb so
naslednje nepremičnine:
2.1. Nezazidana stavbna zemljišča v k.o.
Sladki Vrh, ki se prodajajo:
– parc. št. 37/13 travnik v izmeri 1178 m2,
izhodiščna cena je 26.505,00 €;
– parc. št. 37/23 sadovnjak v izmeri
208 m2, izhodiščna cena je 4.680,00 €;
– parc. št. 27/4 sadovnjak v izmeri
659 m2, izhodiščna cena je 14.827,00 €.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedena izhodiščna cena ne vsebuje 20%
davka na dodano vrednost.
2.2. Nezazidano stavbno zemljišče v k.o.
Štrihovec, ki se prodaja:
– parc. št. 267/1 njiva v izmeri 501 m2,
izhodiščna cena je 12.525,00 €.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Navedena izhodiščna cena ne vsebuje 20%
davka na dodano vrednost. Nepremičnina
se oddaja v najem. Najemnik ima predkupno pravico.
2.3. Poslovni prostori v stanovanjsko-poslovni stavbi na naslovu Maistrova ul. 19,
Šentilj v Slovenskih goricah, v izmeri 546 m2
– trgovina in bife, s pripadajočim parkirnim
prostorom na zemljišču parc. št. 963/31,
963/2 in 962/2, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah, ki se prodaja po izhodiščni vrednosti
240.000,00 €. Poslovni prostor je zaseden
z najemnikoma za nedoločen čas. Etažna
lastnina objekta ni urejena. Najemnika imata
predkupno pravico.
Nepremična je prosta vseh bremen. Navedena izhodiščna cena ne vsebuje davka
na promet z nepremičninami.
2.4. Poslovno-stanovanjska stavba na
naslovu Sladkogorska c. 9, Šentilj, parc. št.
201/25 dvorišče v izmeri 417 m2, stanovanjska v izmeri 146 m2, gospodarsko poslopje
v izmeri 97 m2 in garaža v izmeri 22 m2,
pripisano pri vl. št. 612, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah, ki se prodaja po izhodiščni ceni
48.000,00 €. Izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami. Nepremičnina je prazna in bremen prosta.
2.4.1. Poslovno-stanovanjska stavba se
prodaja skupaj s sosednjim nezazidanim
stavbnim zemljiščem parc. št. 201/24 dvorišče v izmeri 643 m2 in gospodarsko poslopje 17 m2 pripisano pri vl. št. 613, k.o.
Šentilj v Slovenskih goricah, po izhodiščni
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ceni 39.600,00 €. Izhodišča cena ne vsebuje 20% davka na dodano vrednost. Nepremična je bremen prosta. Po PUP za naselje
Šentilj so površine namenjene za centralne
dejavnosti.
2.5. Poslovna stavba na naslovu Vranji
Vrh 3, Sladki Vrh, parc. št. *36/1 stavba
v izmeri 450 m2 in dvorišče v izmeri 1922 m2
– stara šola, pripisano pri vl. št. 125, k.o.
Sladki Vrh, ki se prodaja po izhodiščni ceni
127.000,00 €. Ob stavbi poteka občinska
cesta, katera ni odmerjena. Nepremičnina je
prazna. Izhodiščna cena ne vključuje davka
na promet z nepremičninami.
2.6. Stanovanjska stavba na naslovu
Sončna pot 12, Šentilj v Slovenskih goricah,
parc. št. *167 stavbišče v izmeri 127 m2 – t.
i. Štrudlova vila, pripisano pri vl. št. 505, k.o.
Šentilj v Slovenskih goricah, ki se prodaja.
Stavba je po 4. členu Odloku o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Šentilj (MUV, št. 3/200)
razglašena za etnološki spomenik. Zanjo
velja varstveni režim, ki določa varovanje
vseh zgodovinskih, kulturnih, arhitekturnih,
likovnih in drugih vrednost v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje
vseh vedut na spomenik, prepoved vseh
posegov, razen vzdrževalnih posegov, ki jih
s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem
odobri pristojni zavod. Stavba je zasedena
z najemnikoma za nedoločen čas.
Stavba se prodaja skupaj z zemljiščem
parc. št. 639 sadovnjak v izmeri 1340 m2
in parc. št. 716 sadovnjak v izmeri 90 m2,
obe pripisani pri vl. št. 505, k.o. Šentilj
v Slovenskih goricah. Izhodiščna cena za
stavbo s pripadajočima zemljiščema znaša
57.200.00 €. Najemnika imata predkupno
pravico.
2.7. Letno kopališče v Sladkem Vrhu,
parc. št. 389/15 zelenica v izmeri 463 m2,
poslovna stavba v izmeri 152 m2, funkcionalen objekt 437 m2, funkcionalen objekt
v izmeri 510 m2, pot v izmeri 570 m2, dvorišče v izmeri 1143 m2, zelenica v izmeri
375 m2 in zelenica v izmeri 6240 m2, skupaj
v izmeri 9890 m2, pripisano pri vl. št. 583,
k.o. Sladki Vrh, ki se prodaja za izhodiščno
ceno 84.000,00 €, bodisi daje brezplačno
v najem za določen čas oziroma po dogovoru. Zemljišče po PUP za naselje Sladki Vrh
spada med površine namenjene za šport in
rekreacijo.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Prodajno pogodbo bo pripravil prodajalec.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru oziroma po poteku roka za
uveljavljanje predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.

senti na Občini Šentilj, tel. 02/650-62-00,
02/650-62-04, kontaktna oseba Renata Trajbar Kurbus.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
7.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 14. 3. 2008 ob 11. uri, v prostorih Občine
Šentilj. Odpiranje ne bo javno.
7.2. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
7.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
7.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
7.5. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopke razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno na spletni strani Občine Šentilj
http://www.sentilj.si/javni razpisi.
Občina Šentilj

3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, strošek
objave javnega zbiranja in stroške overitve
pogodbe pri notarju ter strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji najema:
4.1. Najemno pogodbo bo pripravila Občina Šentilj.
4.2. Nepremičnina se odda po načelu
»kupljeno-videno«.
4.3. Nepremičnina bo oddana v najem
ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo
ponudbo in bo s sklepom župana izbran za
najugodnejšega ponudnika.
4.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
najema odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino.
4.5. Najemna pogodba bo sklenjena pod
razveznim pogojem, ki bo nastopil v primeru
zavrnitve dovoljenja oziroma soglasja, ki jih
zahtevajo določbe zakonskih in podzakonskih aktov, s strani pristojnih organov, in sicer z dnem pravnomočnosti zavrnitve.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb.
5.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na zakladniški račun
Občine Šentilj št. 01318-0100009155. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
5.2. 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) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 10. 3.
2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišča
parc. št. ….. k.o. ………«, na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o vplačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 7. 2008.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišč – lokacij, dobijo intere-
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Št. 610-0001/2008-502
Ob-2440/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 39/99,
…, 23/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 30/07)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih
objektov v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2008
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva lastnike oziroma
upravljavce kulturnih objektov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje
kulturnih objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju
kulturne objekte, ki so v javnem interesu in
temu tudi služijo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi kulturnih programov v javnem interesu in
pri vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih programov v jav-
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nem interesu in za kvalitetno uresničitev
zastavljenega vzdrževanja,
– imajo za prijavljen program izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbira lastnikov kulturnih objektov bo
opravljena na osnovi naslednjih kriterijev:
– Javni objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti; 10 točk
– Za vzdrževanje javnega objekta oziroma prostora obstaja javni interes; 10 točk
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu
Občine Ravne na Koroškem; 20 točk
– Predviden plan dela zagotavlja dosego
zastavljenih ciljev; 10 točk
– Izdelan je prikaz realnih predračunskih
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje izvedbe predvidenih
vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate;
20 točk
– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge
občine); 20 točk
– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje kulturnih prireditev
tudi drugim društvom;10 točk
Pri izboru bo upoštevana predvsem izvirnost, ekonomičnost, realnost programov ter
načrta vzdrževanja objekta.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
6.000 €.
6. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2008, na podlagi pisne izjave in
z dokazili o izvedbi programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne
22. 2. 2008 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2008.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog.
9. Obveščanje o izboru
Naročnik bo posameznega predlagatelja
obvestil o podpori predlaganemu najkasneje
v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in na
spletnih straneh naročnika www.ravne.si
od dneva objave tega poziva do razdelitve
sredstev.
10.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
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Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti
z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno
označena s pripisom »Javni poziv – kultura-vzdrževanje kulturnih objektov – 2008« na

naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
11. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem pozivom je Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 1/2-49/08
Ob-2339/08
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: 25 potniških vagonov, izločenih iz uporabe.
Lokacije: železniške postaje: Maribor,
Maribor Tezno, Ljubljana Šiška.
Predmet prodaje obsega:25 potniških
vagonov po naslednjem seznamu:
Zap. št.

Oznaka vagona

Masa (t)

Nahajališče

Leto izdelave

1

51 79 71 80 023 3

46

Mb Tezno

1988

2

51 79 71 80 025 8

46

Mb Tezno

1988

3

51 79 71 80 024 1

46

Mb Tezno

1988

4

50 79 39 00 008 3

40,5

Mb postaja

1971

5

50 79 20 09 045 7

41

Mb Tezno

1970

6

50 79 39 00 004 2

42

Mb postaja

1970

7

50 79 38 10 005 8

39,5

Mb Tezno

1950

8

50 79 39 00 009 1

41

Mb postaja

1971

9

50 79 95 10 002 5

37

Mb Tezno

1980

10

50 79 39 09 005 0

42

Mb postaja

1971

11

51 79 20 80 059 9

39,5

Mb Tezno

1980

12

50 79 20 00 004 3

41,6

Mb postaja

1965

13

50 79 20 09 020 0

41,7

Mb Tezno

1970

14

51 79 39 80 020 0

40

Mb Tezno

1979

15

51 79 95 10 000 8

38

Lj. Šiška

1980

16

50 79 20 00 039 9

42,2

Mb Tezno

1970

17

50 79 20 09 005 1

42

Mb postaja

1965

18

51 79 51 10 026 5

46

Mb Tezno

1988

19

50 79 20 10 025 6

41,9

Mb Tezno

1970

20

50 79 39 00 007 5

42

Mb Tezno

1971

21

51 79 95 10 001 6

35

Mb postaja

1980

22

51 79 51 10 014 1

46

Mb postaja

1983

23

50 79 20 00 009 2

42,5

Mb Tezno

1966

24

50 79 39 00 001 8

42,1

Mb Tezno

1969

25

51 79 71 80 017 5

46

Mb Tezno

1983

Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 195.472,72 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 20 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 24 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudni-

ki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
dne 18. 3. 2008.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/07-3
Ob-1908/08
Pravila sindikata kovinarske in elektroindustrije Slovenije, Regijske organizacije Velenje sindikalne podružnice
Podkrižnik Ljubno ob Savinji, s sedežem
Loke 33, Ljubno ob Savinji, so pri Upravni
enoti Mozirje vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 39 z dne
19. 12. 2007.
Št. 101-3/2008-2
Ob-1971/08
Ime Sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Enota Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor, ki
je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 2 z dne 19. 1. 2005, je bilo spremenjeno
na redni seji izvršnega odbora dne 13. 12.
2007, tako, da se spremenjeno ime sindikata odslej glasi: Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Enota Univerzitetni klinični center Maribor, s skrajšanim imenom: Sindikat SZSV – UKC MB,
s sedežem sindikata v Mariboru, Ljubljanska ulica 5.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 4 z dne 24. 1. 2008.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-10/2008-5
Ob-2341/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
11. 2. 2008 na podlagi priglasitve koncentracij izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentracija družb HIT hoteli, igralnice, turizem
d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica (v
nadaljevanju: HIT d.d.), in Casino Ljubljana d.d., prirejanje iger na srečo, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju:
Casino Ljubljana d.d.), ni podrejena določbam ZPOmK.
V priglašeni koncentraciji družb gre za
pridobitev 23,88% deleža v osnovnem kapitalu družbe Casino Ljubljana d.d. s strani družbe HIT d.d., na podlagi povečanja
osnovnega kapitala družbe Casino Ljubljana
d.d., kar ne predstavlja lastniški delež, ki bi
družbi HIT d.d. omogočil neposreden nadzor in izvajanje odločilnega vpliva v družbi
Casino Ljubljana d.d. Priglašena koncentracija zato ne predstavlja koncentracije v smislu drugega odstavka 11. člena ZPOmK in
ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-172/2007-6
Ob-2342/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
6. 2. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da priglašena koncentracija družb Hypo Leasing
podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, in MM Zeta d.o.o.,
MM Theta d.o.o., MM Epsilon d.o.o., MM
Lambda d.o.o., MM Omikron d.o.o., MM
Alpha d.o.o., MM Gamma d.o.o. ter MM
Jota d.o.o., vse s sedežem Dunajska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: investicijske družbe), ni podrejena določbam
ZPOmK.
Družba Hypo Leasing d.o.o. je priglasila
koncentracijo zaradi nameravanega nakupa
navedenih investicijskih družb. Na podlagi
podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je urad ugotovil, da priglašena
transakcija, ki zadeva nepremičninski sektor,
ne predstavlja koncentracije v smislu določb
11. člena ZPOmK, ker investicijske družbe ne predstavljajo podjetij v smislu določil
ZPOmK. V takšnih primerih urad ne presoja
vsebinsko skladnosti koncentracije s pravili konkurence, zato je v skladu z drugim
odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo
o ugotovitvi, da priglašena koncentracija ni
podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2343/08
1. Imena medijev: Radio Aktual, Radio
Salomon in Radio Veseljak.
2. Izdajatelj: Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 75,3% – Set d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje,
– 14,2% – Salomon d.o.o. Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 5,2% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, Nadgorica, 1231 Ljubljana -Črnuče,
– 5,2% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
4. Uprava: Avguštin Vidmar – direktor,
Martin Odlazek – direktor.
5. Člani nadzornega sveta: Samo Burja,
Dušan Marc in Mitja Urbančič.
Ob-2344/08
1. Imena medijev: Ekipa, Top šport, Salomonov ugankar, Ugankarski izziv, Čvek
v križankah, Salomonov genialec, Posebna izdaja Slikovne križanke.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: 100%
– Salomon d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
4. Poslovodja: Anton Modic – direktor,
Martin Odlazek – direktor.
Ob-2345/08
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje za
zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta 24. junija 23.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33,33% – Skok d.o.o., Cesta 24. junija
23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 33,33% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 33,33% – Set d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje.
4. Poslovodja: Gregor Repič – direktor,
Martin Odlazek – direktor.
Ob-2346/08
Televideo d.o.o. Ljubljana, Mala vas 23b,
1000 Ljubljana, ki je izdajatelj televizijskega
programa TV PIKA, objavlja, da je 100 odstotni lastnik družbe Stane Grah.
Ob-2347/08
Firma: TV Idea – kanal 10, Družba za
televizijsko dejavnost d.o.o.
Sedež: Kocljeva ulica 9, 9000 Murska
Sobota.
Deleži:
– Celec Štefan, Štefana Kovača 22/a,
9000 Murska Sobota, 12% lastniški delež,
– Vidmar Lenko, Vukovski dol 15, 2221
Jarenina, 12% lastniški delež,

– Jurkec, podjetje za transport, pro
izvodnjo, trgovino d.o.o., Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, 19% lastniški delež,
– Kandela, trgovsko podjetje d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana, 19% lastniški delež,
– Nevtrum, trgovsko podjetje d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana, 19% lastniški delež,
– Rašica Point, invalidsko podjetje za pro
izvodnjo in trgovino d.o.o., Zgornje Gameljne 20, 1000 Ljubljana, 19% lastniški delež.
Zakoniti zastopnik: Štefan Celec, direktor.
Ob-2348/08
Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Brezje, lokalna radijska
postaja d.o.o.
Lastništvo upravljalska deleža: 100%
Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-2349/08
Ime javnega glasila: Radio Radlje.
Izdajatelj: Radio Radlje, Radijska postaja
d.o.o.
Lastništvo upravljalskega deleža: 100%
Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26, 2000 Maribor.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan
Jambrošič, pravnik.
Ob-2350/08
Ime medija: Kanal 3.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga,
s.p., Apače 132a, Apače, sedež Video studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: Lokalni komercialni tv program.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko KRS.
Jezik: slovenski.
Viri financiranja: lastni.
Delež: 100% lastni.
Ob-2351/08
Medij: TV AS.
Podjetje: HI-FI Videostudio d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 9000 Murska Sobota.
Ob-2352/08
Radijski program: Radio Maxi – Prleški val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo
in informiranje d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 20%,
– Recal d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 80%.
Ob-2353/08
Radijski program: Radio Viva.
Izdajatelj: Media Info d.o.o., Bakovska
ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Ime in priimek in stalno prebivališče fizične oseb, ki ima v premoženju izdajatelja
najmanj 5 odstotni delež kapitala, oziroma
najmanj 5 odstotni delež glasovalnih oziroma upraviteljskih pravic: 100% lastnik in
upravljalec Robert Markovič, Cezanjevci
20/d, 9240 Ljutomer.
Ob-2354/08
Radijski program: radio Radio.
Izdajatelj: Meda ton, družba za pro
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trg svobode 28, 2310 Slovenska Bistrica.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer – 80% lastnik,
– Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica
29, 2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik,
– Branko Kocijančič, Murnova ulica 2,
2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik.
Ob-2355/08
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Medij: NET TV in NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
kabelski operaterji.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Jakob Stramšak, Osterčeva 13, 2000
Maribor,
– Sivent, d.d., Dunajska cesta 270, 1000
Ljubljana,
– Cinemania Group d.o.o., Rojčeva 1,
1000 Ljubljana.
– Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe – direktorja: Bojana Vinkovič, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana.
– Ime, priimek in stalno prebivališče članov nadzornega sveta družbe:
– Samo Kranjc, Dvorakova 12, 2000
Maribor,
– Sreten Živojinovič, Bilečanska 4,
1000 Ljubljana.
Ob-2356/08
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Mag, delo.si, Grafičar, Maturant&ka,
Total tedna.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
– Pivovarna Laško, d.d. – 80,8307%,
– Radenska d.d. Radenci – 19,1662%.
Imena članov uprave Delo, d.d.: mag.
Peter Puhan, predsednik uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo,
d.d.: mag. Andrijana Starina Kosem (predsednica NS), Stojan Zdolšek (namestnik
predsednice NS), mag. Rebeka Lah, Veso
Stojanov, Tomaž Prpič.
Ob-2357/08
Izdajatelj: POP TV, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
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glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-2358/08
Izdajatelj: Kanal A, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-2385/08
Seznam fizičnih oseb oziroma firm, ki
imajo v našem premoženjskem stanju najmanj 5 odstotni delež kapitala ali najmanj 5
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic na dan 31. 12. 2007:
– Territorium d.o.o., Banjavčičeva 22,
10000 Zagreb, Hrvaška,
– Hypo Alpe Adria banka AG, Alpen Adria
Platz 1, 9020 Klagenfurt, Avstrija.
Nadzorni svet: Bojan Švigelj, Mitja Grum,
Samo Razinger.
Uprava: Blaž de Costa.
Ob-2430/08
Ime medija: Gorenjski glas.
Izdajatelj medija: Gorenjski glas, d.o.o.,
Kranj, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljavskih pravic:
– Gorenjska banka, d.d., Kranj 82,05%,
– Delo, d.d., Ljubljana 10%.
Direktorica družbe je Marija Volčjak, organ upravljanja je skupščina družbe.
Ob-2436/08
Družba Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih (Ur.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
l. RS, št. 110 z dne 26. 10. 2006) objavlja
naslednje podatke:
– osebe, ki imajo v njenem premoženju
najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Adria Media Holding
GmbH, Parkring 12, Dunaj, Avstrija in Styria
Media International AG, Schönaugasse 64,
Graz, Avstrija;
– imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave Tomaž Drozg, prokurist Jozsef Steff.
Ob-2455/08
Ime medija: Finance, Moje Finance,
Manager, Trgovina, Finance.si, Mojefinance.si, Manager- on.net
Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o.
Naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business Press AB, Torsgatan 21,
Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100%.
Ime članov uprave: Peter Frankl.
Ob-2460/08
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
83, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira z naročnino, prodajo v kolportaži (preko
distributerja) in z trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100 odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

18 / 22. 2. 2008 /

Stran

803

Objave gospodarskih družb
Ob-2388/08
Samostojni podjetnik Marjan Kohek s sedežem Partizanska ulica 31, Bakovci, matična št. 5796522, davčna številka 25681427,
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1 v zvezi s 75. členom ZGD-1 obveščam javnost, da se kot podjetnik posameznik nameravam statusno preoblikovati
in tako nameravam prenesti svoje podjetje
samostojnega podjetnika na novo kapitalsko
družbo – d.o.o., ki jo bom ustanovil zaradi
prenosa podjetnikovega – mojega podjetja.

Sklici skupščin
Ob-2454/08
Popravek
V objavi sklica skupščine, objavljene
dne 7. 2. 2008, v Ur. l. RS, št. 14/08, ki je
bila sklicana za dan 9. 3. 2008 ob 11. uri,
v prostorih sejne dvorane hotela Lipa, Terme
Lendava, Tomšičeva 2a, 9220 Lendava, se
popravi besedilo sklepa 5. točke dnevnega
reda in se pravilno glasi:
5. točka dnevnega reda kot sledi:
5. Pooblastila upravi družbe za pripravo čistopisa prečiščenega besedila statuta
družbe in priglasitev sprememb v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici
Predlog sklepa: »Uprava družbe se na
podlagi sprejetih sklepov 3. točke, 4. točke
dnevnega reda ter prečiščenega besedila
Statuta družbe SGP Gorica d.d. pooblasti
za priglasitev sprememb v sodni register
pristojnega Okrožnega sodišča v Novi Gorici.«
Vse ostale točke in besedilo sklica skupščine ostanejo nespremenjene.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-2340/08
Na podlagi 33. člena Statuta delniške
družbe LIKO Vrhnika d.d., Verd 107, 1360
Vrhnika, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah glavni direktor družbe
sklicujem
13. skupščino
delniške družbe LIKO Vrhnika d.d., Verd
107, 1360 Vrhnika,
ki bo 25. 3. 2008 ob 10. uri, v poslovnih
prostorih družbe na Vrhniki, Verd 107, 1360
Vrhnika, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: skupščina izvoli
predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave družbe. Na seji bo
navzoč vabljeni notar.
2. Izvolitev člana nadzornega sveta: zaradi izteka mandata članu nadzornega sveta
Marijanu Tislju je nadzorni svet podal volilni
predlog za izvolitev novega člana.
Predlog sklepa št. 2:
Ugotovi se, da je dosedanjemu članu
nadzornega sveta Marijanu Tislju z dnem

7. 12. 2007 prenehal mandat in članstvo
v nadzornem svetu.
Skupščina za novo članico nadzornega
sveta izvoli Tanjo Petročnik, roj. 14. 11. 1963,
stanujočo Študljanska cesta 57, 1230 Domžale, z mandatom od 25. 3. 2008 dalje.
3. Soglasje k prenosu več kot 25% premoženja družbe.
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina v skladu s 330. členom Zakona o gospodarskih družbah soglaša s prenosom več kot 25% premoženja družbe
LIKO Vrhnika d.d., na odvisni družbi LIKO
Pohištvo d.o.o. in LIKO Vrata d.o.o., kot
vplačila v kapital navedenih družb.
Skupščina soglaša s pogodbama o prenosu več kot 25% premoženja družbe LIKO
Vrhnika d.d. na odvisni družbi LIKO Pohištvo d.o.o. in LIKO Vrata d.o.o., kot sestavni
del prenosa dela dejavnosti (obrat pohištvo
in obrat vrata):
a) soglaša s Pogodbo o prevzemu novega vložka in izročitvi stvarnih vložkov, sklenjena med LIKO Vrhnika d.d. in LIKO Vrata, lesna industrija, d.o.o., Borovnica, z dne
7. 2. 2008, v notarskem zapisu notarke mag.
Nine Češarek, opr. št. SV 56/08 in
b) soglaša s Pogodbo o prevzemu novega vložka in izročitvi stvarnih vložkov,
sklenjena med LIKO Vrhnika d.d. in LIKO
Pohištvo, lesna industrija, d.o.o., Vrhnika,
z dne 7. 2. 2008, v notarskem zapisu notarke mag. Nine Češarek, opr. št. SV 57/08.
Zaradi prenosa premoženja na odvisne
družbe družba LIKO Vrhnika d.d. ne preneha.
4. Seznanitev skupščine z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta, predstavnikov
zaposlenih.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina se seznani s sklepom sveta
delavcev z dne 31. 1. 2008, s katerim sta
bila kot predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe LIKO Vrhnika d.d. izvoljena
Jože Buh, roj. 14. 5. 1958, stanujoč Vrtnarija
12B, 1360 Vrhnika in Franc Jaklič, roj. 26. 6.
1951, stanujoč Brezovica pri Borovnici 1A,
1353 Borovnica.
Predlagatelja sklepov sta nadzorni svet
in direktor družbe LIKO Vrhnika d.d., glede
imenovanja nove članice nadzornega sveta
pa nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 11. do 12. ure.
Gradivo za skupščino med drugim vključuje pogodbi opr. št. SV 56/08 in opr. št.
SV 57/08, popolne cenitve stvarnih vložkov
in utemeljitve predlogov sklepov oziroma
razlogov za prenos premoženja s stvarnimi vložki na odvisni družbi LIKO Pohištvo
d.o.o. in LIKO Vrata d.o.o., ki sta jih podala
uprava in nadzorni svet.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe www.liko.si.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice
na skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani
v delniški knjigi družbe na dan 20. 3. 2008
in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci in zastopniki pisni
prijavi udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (npr. za gospodarske družbe izpis
iz sodnega registra).
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 11. uri, v istem prostoru
in z istim dnevnim redom. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
LIKO Vrhnika d.d.
Bruno Komac, glavni direktor
Ob-2431/08
Na podlagi 10. člena Statuta družbe Veritas, družba za gospodarske in finančne
posle, d.d., upravni odbor družbe sklicuje
6. redno skupščino
družbe Veritas, družba za gospodarske
in finančne posle, d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 3. 2008, ob 10. uri,
na sedežu družbe Veritas, d.d., Partizanska
cesta 30, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:
1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Martin Lorenci, za preštevalko glasov pa Tanja
Hajdnik. Seji prisostvuje vabljena notarka
Edita Špitalar.
2. Predstavitev poročil:
– revidiranega letnega poročila družbe
Veritas, d.d., za poslovno leto 2006,
– revidiranega, konsolidiranega letnega
poročila skupine Veritas za poslovno leto
2006.
Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:
2.1 V skladu z 293. členom veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah, skupščina
sprejme letno poročilo družbe Veritas, d.d.,
in letno poročilo skupine Veritas, se seznani z revizorjevim poročilom in potrjuje ter
odobri delo upravnega odbora v poslovnem
letu 2006. Skupščina podeljuje upravnemu
odboru razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2006.
Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:
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3.1 Na predlog upravnega odbora ostane
bilančni dobiček, ki za poslovno leto 2006
znaša 822.678.502,84 SIT, nerazporejen.
O njegovi uporabi bo odločala skupščina
v naslednjih poslovnih letih.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1 Na predlog upravnega odbora se za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizijska družba Constantia plus svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
Delničarji lahko na sedežu družbe prevzamejo uradno vabilo, skupaj z gradivom
in predlogi sklepov za skupščino. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da so najkasneje 10 dni pred skupščino, na
sedežu družbe, shranili svoje delnice.
Veritas d.d.
upravni odbor družbe
Ob-2459/08
Na podlagi določil poglavja 7. skupščine Statuta delniške družbe NTU upravljanje
z naložbami, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe NTU upravljanje z
naložbami, d.d.,
ki bo v torek, 25. marca 2008 ob 12. uri,
v hotelu Piramida v Mariboru, Ulica heroja
Šlandra 10, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup in kot preštevalki glasov Tatjana Sešel in Nataša Skok. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Ines Bukovič.
3. Obravnava predloga za spremembo
sedeža in poslovnega naslova družbe, dejavnosti družbe in predlog sprememb ter
dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa št. 3.1: na predlog
uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se spremenita sedež in poslovni naslov družbe NTU d.d.,
ki na novo glasita.: sedež družbe je: 5293
Volčja Draga, poslovni naslov družbe je:
Dombrava 1, Volčja Draga.
Predlog sklepa št. 3.2
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se dosedanja
dejavnost družbe v celoti črta in nadomesti
z novo dejavnostjo družbe, ki glasi:
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov;
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal;
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov;
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
64.200 Dejavnost holdingov;
64.910 Dejavnost finančnega zakupa;
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin:
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami;
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
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70.100 Dejavnost uprav podjetij;
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje;
82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj;
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje;
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Predlog sklepa št. 3.3: na predlog uprave
in nadzornega sveta ter upoštevajoč sprejeta sklepa št. 3.1. in 3.2 je skupščina sprejela
sklep, da se v celoti črta dosedanje prečiščeno besedilo statuta družbe NTU d.d. in
sprejme novo prečiščeno besedilo statuta
družbe NTU d.d. v predloženi vsebini.
4. Predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih
Predlog sklepa: na predlog delničarja družbe TT Okroglica d.d., ki je imetnik
92.846 delnic družbe NTU d.d. in v soglasju z novo imenovanim nadzornim svetom
družbe se skupščini predlaga, da zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih tj. za poslovna leta
od 2003 do vključujoč poslovno leto 2007,
skupščina kot posebnega revizorja skladno
z določili prvega odstavka 318. člena ZGD-1
in določili Zakona o prevzemih, imenuje revizijsko družbo Abeceda d.o.o., Stanetova
ulica 22, 3000 Celje.
5. Predlog za razveljavitev sprejetih sklepov pod 2. in 3. točko 14. zasedanja skupščine družbe NTU d.d. z dne 30. 8. 2007
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini, da se razveljavijo sprejeti
sklepi pod 2. točko 14. zasedanja skupščine družbe NTU d.d. z dne 30. 8. 2007
v zvezi s seznanitvijo skupščine z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2006
ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2006 ter
sprejeti sklepi pod točko 3. istega zasedanja skupščine v zvezi z uporabo bilančnega dobička in podelitvijo razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006.
Skupščina družbe bo o razveljavljenih
sklepih, ki so bili predlagani pod 2. in 3.
točko 14. zasedanja skupščine družbe NTU
upravljanje z naložbami, d.d. dne 30. 8.
2007 ponovno odločala, ko bo prejela in
obravnavala poročilo posebnega revizorja,
ki bo preveril vodenje posameznih poslov
družbe za obdobje zadnjih petih let, skladno
s sprejetim sklepom pod točko 4 tega zasedanja skupščine.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi
pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred
zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu družbe v Mariboru, Svetozarevska
ulica 10.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve

točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega sestavni del je tudi
novo prečiščeno besedilo statuta družbe so
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, Svetozarevska ulica 10,
vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-2463/08
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., direktor družbe
sklicuje
11. skupščino delničarjev,
ki bo 26. 3. 2008, ob 10. uri, v prostorih
družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine
v naslednji sestavi:
– predsednik skupščine: Jure Prebil,
– preštevalca glasov: Gordana Panjan
in Jani Bele.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Sprejem revidiranega letnega poročila
družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano Letno poročilo družbe Semesadike
za leto 2006.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za leto
2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v poslovnem letu 2007 skupščina
imenuje revizorsko družbo Ecum Revizija
d.o.o.
6. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina zaradi odstopnih izjav razreši člane nadzornega sveta Bizjak Jureta in
Jamnik Francija.
Skupščina izvoli za naslednje mandatno
obdobje, ki traja od dne izvolitve dalje štiri leta, naslednja člana nadzornega sveta:
Prebil Jureta in Grobelnik Borisa.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Gradivo za dnevni red s predlogi je na
vpogled na sedežu družbe v Mengšu, Pre-
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šernova 35, in sicer vsak delovni dan od 9.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.

Razširitve dnevnih redov
Ob-2453/08
Na podlagi točke 4.6. in 6.3. Statuta delniške družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d., Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica, uprava predlaga za skupščino družbe Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.,
Prvomajska 39, 5000 Nova Gorica, ki bo
dne 9. 3. 2008 ob 11. uri, v prostorih sejne
dvorane hotela Lipa, Terme Lendava, Tomšičeva 2a, 9220 Lendava, razširitev dnevnega reda z naslednjimi točkami:
15. 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.
Predlog sklepa: »Skupščina se v skladu
z členom 6.9 Statuta družbe SGP Gorica
d.d. seznani in potrdi letno poročilo družbe
SGP Gorica za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta, poročilo neodvisnega
revizorja Plus revizija d.o.o. ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2007. Del bilančnega dobička se uporabi za
pokrivanje preteklih izgub, del se nameni za
izplačilo dividend delničarjem. Preostanek
nerazporejenega dobička se razporedi v zakonske rezerve.«
16. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008
Predlog sklepa: »Za revidiranje poslovnega poročila za leto 2008 skupščina potrdi
revizijsko hišo Revizija plus d.o.o., Špruha
19, 1236 Trzin.«
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17. točka dnevnega reda: Imenovanje
revizorja za superrevizijo izvedene posebne revizije pregleda poslovanja družbe za
obdobje 2002 do 2006
Predlog sklepa: »Za revizorja superrevizije izvedene posebne revizije poslovanja
družbe za poslovna leta 2002, 2003, 2004,
2005 in 2006 se imenuje revizijska družba
Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.«
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti
in na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani
v delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do 6. 3.
2008 tako, da prijava do tega dne prispe na
sedež družbe.
Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi
izpis iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
posameznih sklepov je na vpogled na sedežu družbe, Prvomajska ulica 39, 5000 Nova
Gorica (tajništvo), vsak delavnik med 8. in
9. uro, od dneva objave dalje. Gradivo za
skupščino lahko delničarji po pisni zahtevi,
poslani po pošti, prejmejo po pošti.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku 8 dni po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob
11. uri, v istih prostorih z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 87/08
Ob-2478/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 87/08, opr.
št. DK 1/08 z dne 15. 2. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 3 v izmeri 77,35 m2,
v večstanovanjskem objektu Trg svobode
34, Trbovlje, stoječem na parc. št. 369/9,
k.o. Trbovlje, last zastaviteljev Djurdjević
Gordane, EMŠO 0501983505170, stan.
Maistrova ulica 6, Litija in Bjelovuk Daliborja, EMŠO 1809982500327, stan. Gimnazijska cesta 15 d, Trbovlje, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 1. 2008, s Komlanc Rudolfom in Komlanc Jožico, obema kot prodajalcema ter Djurdjević Gordano, EMŠO
0501983505170, stan. Maistrova ulica
6, Litija in Bjelovuk Daliborjem, EMŠO
1809982500327, stan. Gimnazijska cesta
15d, Trbovlje, obema kot kupcema, zastavljena v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična
številka 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 46.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 102.726,40 CHF s pripadki.
SV 90/08
Ob-2481/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 90/08 z dne 19. 2.
2008, je bilo stanovanje št. 23, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na Jesenicah,
Ulica Staneta Bokala 15, stoječe na parc.
št. 186/13, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
45,20 m2, last zastavitelja Edisa Džafića, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2006,
sklenjene s prodajalcem Ivanom Bardićem,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična številka 5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000,00 EUR
s pripadki.

SV 88/08
Ob-2479/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 88/08, DK 8/08
z dne 15. 2. 2008, notarja Milana Dolgana
iz Ljubljane, je na dvoinpolsobnem stanovanju št. 3, v izmeri 68,37 m2, v pritličju
stavbe na Bratovševi ploščadi 17 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 281/4, k.o. Stožice,
v lasti zastavitelja Dragoslava Daničića,
Kardeljev trg 3, Velenje, pridobljena zastavna pravica v korist Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg Republike 2,
1000 Ljubljana, za terjatev v višini glavnice
120.000,00 EUR s pp.

SV 271/2008
Ob-2482/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 271/2008 z dne
13. 2. 2008, je bila nepremičnina, lokal št. 3
v izmeri 75,35 m2, v objektu Betnavska IV,
z naslovom Betnavska cesta 1, stoječem
na parceli številka 860 in 861, katastrska
občina Tabor, ki ni vpisan v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Mariboru, zastaviteljica Pekarna Totaj d.o.o., matična številka
1447262, Ruska ulica 007, 2000 Maribor,
pa je postala lastnica nepremičnine na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 257 L3 z dne
11. 12. 2003 in aneksa številka 1/(257 L3)
z dne 5. 1. 2004, oboje sklenjeno med zastaviteljico in Kograd gradnje d.o.o., zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR
s pripadki.

SV 83/08
Ob-2480/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 83/08 z dne 14. 2. 2008,
je bilo stanovanje št. 22, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 63, stoječe
na parc. št. 480, k.o. Jesenice, v izmeri
53,87 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori
v izmeri 2 m2, last zastavitelja Damjana Razingerja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 1. 2008, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska

SV 279/2008
Ob-2483/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 279/2008
z dne 14. 2. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 18, identifikacijska številka
posameznega dela stavbe 0716-1965-018,
stanovanjska raba v izmeri 82,58 m2 (stanovanje številka 18, ki leži v III. nadstropju, 4. etaža in mansardi, 5. etaža, v izmeri 72,61 m2, odprt balkon v izmeri 3,55 m2,
podstrešje v izmeri 4,12 m2 in kletna shramba v pritličju, 1. etaža v izmeri 2,30 m2),
pripisanem pri podvložku številka __/19,

katastrska občina Rače, ki leži v stanovanjskem objektu Ljubljanska cesta 20 A,
zgrajenem na parceli številka 2538/8, katastrska občina Rače, ki je last zastaviteljev Knehtl Marka, EMŠO 1908974500731,
stanujočega Maribor, Ob gozdu 014 in Mojce Knehtl, EMŠO 0702977505687, stanujoče Maribor, Ob gozdu 014, za vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 2. 2008, sklenjene s prodajalcem Sortima
d.o.o., Maribor, zastavljena v korist upnice
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Knehtl Marku, EMŠO
1908974500731, stanujočem Maribor, Ob
gozdu 014 in napram dolžnici Mojci Knehtl, EMŠO 0702977505687, stanujoči Maribor, Ob gozdu 014, v višini 166.400,00 CHF
s pripadki oziroma v evro protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju upnice na
dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 1. 2038.
SV 105/08
Ob-2485/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 105/08 z dne 19. 2. 2008,
je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 6, stoječe na parc. št. 1225/2,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 61,89 m2, last
zastavitelja Cirila Podgorška, Delavska ulica 6, Jesenice, zastavljeno v korist upnice
Posojilnica - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omjenim jamstvom, 9184
Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000,00 EUR s pripadki.
SV 104/08
Ob-2486/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 104/08 z dne 20. 2. 2008,
je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Gozd
Martuljku, Jezerci 17, stoječe na parc. št.
174/86, k.o. Gozd, v skupni izmeri 60,08 m2,
s pripadajočo kletjo oziroma drvarnico, last
zastaviteljev Ivanke Marhat in Iztoka Cafute
– vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 2. 2008, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske
banke d.d., matična številka 5496527, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
173.903,00 CHF s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 89/2007

Os-2442/08
Popravek
To sodišče je v Uradnem listu RS, št. 16
z dne 15. 2. 2008, nad dolžnikom Darmex
Trade d.o.o., Ljubljana, objavilo napačen
datum razpisa glavne delitve za dne 31. 1.
2008. Pravilen datum naroka za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev je dne
31. 3. 2008 ob 13.30, v razpravni dvorani
št. I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008
St 80/2007
Os-2365/08
To sodišče je s sklepom St 80/2007 dne
12. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom T & T INT, Trgovina, marketing,
založništvo, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
132 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008
St 109/2007
Os-2366/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Gradis G5 d.o.o. – v stečaju,
Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ki se
vodi pod opr. št. St 109/2007, razpisuje narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne
31. 3. 2008, ob 10.45, v razpravni dvorani
št. II, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2008
St 66/2005
Os-2367/08
To sodišče je s sklepom St 66/2005 dne
5. 2. 2008 stečajni postopek nad dolžnikom
Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik,
zaradi umika predloga ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008
Ppn 127/07
Os-2368/08
To sodišče je s sklepom z dne 17. 12.
2007 pod opr. št. Ppn 127/07 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Iskra Prins d.d., Prodaja, inženiring, servis, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana in
med njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik
upnikom izplačal:
– terjatve razreda 1: ločitveni in izločitveni upniki: poplačilo v višini 100% najkasneje
do rokov, dogovorjenih z veljavnimi pogodbami med strankama,
– terjatve razreda 2, terjatve delavcev:
poplačilo v višini 100% najkasneje v enem
letu po pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave,
– terjatve razreda 3: terjatve drugih upnikov: poplačilo v višini 20% v roku enega leta
po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, skupaj z obrestmi v višini 3%

na letni ravni od začetka postopka prisilne
poravnave do poplačila,
– terjatve razreda 4: upniki, kateri terjatve konvertirajo v kapital: terjatve se 100%
konvertirajo v kapitalske rezerve oziroma
osnovni kapital.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 6. 9. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene
v koloni »priznane terjatve« priloge k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni
v prilogi k temu sklepu, ki je sestavni del
izreka sklepa in v roku iz 2. točke izreka
sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 12. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 17. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008
St 192/2007
Os-2369/08
Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom
III Cpg 4/2008 dne 22. 1. 2008 razveljavilo
sklep o začetku stečajnega postopka nad
dolžnikom Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik, ki ga je Okrožno sodišče
v Ljubljani s sklepom St 192/2007 začelo
dne 11. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
St 177/2007
Os-2370/08
To sodišče je s sklepom St 177/2007
dne 11. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo Djevad Bešić s.p. Strmeckijeva ulica 24, Ljubljana,
matična številka 1980475, davčna številka:
47231246, številka dejavnosti 45.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 € 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 prijavljeni terjatev bo
dne 21. 4. 2008 ob 11. uri, v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bila nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2008

St 117/2007
Os-2371/08
To sodišče je s sklepom St 117/2007 dne
11. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ocepek Majda s.p., – Studio
KI, Ulica 7. avgusta 36, Dob, davčna št.
27150216, matična številka 5823840, šifra
dejavnosti 93.021.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v registre samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 11.10, v razpravni
dvorani št. II tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2008
St 115/2006
Os-2372/08
To sodišče je s sklepom St 115/2006 dne
4. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Primc d.o.o. frizerske in brivske storitve, Žabarjeva ulica 6, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2008
Lik 70/2007
Os-2373/08
To sodišče je s sklepom Lik 70/2007 dne
6. 2. 2008 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Konjske stave d.d. – v likvidaciji, Slovenska c. 56, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2008
St 27/2005
Os-2374/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Davida Podjetje za storitve s področja gospodarstva in negospodarstva
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Dvorakova
10/c, 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 6. 2. 2008
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St 37/2007
Os-2375/08
Poravnali senat tega sodišča je s sklepom z dne 18. 1. 2008, ki je postal pravnomočen dne 1. 2. 2008 potrdil prisilno poravnavo dolžnika Ljutomerčan, Kmetijstvo
in predelava d.d., Kidričeva ulica 2, Ljutomer.
Potrdi se prisilna poravnava nad dolžnikom Ljutomerčan, Kmetijstvo in predelava
d.d., Kidričeva ulica 2, Ljutomer, sprejeta
na naroku za prisilno poravnavo dne 8. 1.
2008.
V skladu z načrtom finančne reorganizacije, so terjatve upnikov razdeljene v razrede:
1. razred A: ločitveni upniki, katerih seznam je razviden iz priloge, ki je sestavni
del izreka sklepa z dne 18. 1. 2008, položaj
katerih se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni,
2. razred B: izločitveni upniki, katerih seznam je razviden iz priloge, ki je sestavni
del izreka sklepa z dne 18. 1. 2008, položaj
katerih se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni,
3. razred C: terjatve delavcev, katerih seznam z višino priznanih terjatev je razviden
iz priloge, ki je sestavni del izreka sklepa
z dne 18. 1. 2008. Terjatve delavcev se
poplačajo v 100% višini v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi.
4. razred D: navadni upniki, katerih seznam z višino priznanih in zmanjšanih terjatev je razviden iz priloge, ki je sestavni
del izreka sklepa z dne 18. 1. 2008. Terjatve navadnih upnikov se poplačajo v višini
20% ugotovljenih terjatev v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi.
5. razred E: upnik Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Murska Sobota. Terjatve tega razreda
predstavljajo obresti za davke, ki se v celoti
odpišejo v višini 4.394,37 EUR.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 2. 2008
St 10/2007
Os-2376/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Vojko Gergorič s.p., soboslikarstvo – v stečaju, Dolga ulica 31, Moravske Toplice (davčna številka 94136092,
matična številka 1424823000), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 2. 2008
St 2/2006
Os-2377/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Dresler Jasna s.p. – Cvetličarna
Dresler, Žepovci 37/a, Apače – v stečaju
(davčna številka 72075775, matična številka
5614711000), se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 2. 2008
St 38/2007
Os-2378/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Splošne lesarske storitve, Tihomir Kržanko s.p., Fokovci 23/b (matična številka:
98891588), se po drugem odstavku 99. čle-
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na Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 2. 2008
St 18/95
Os-2379/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ydria trans, d.o.o., Idrija,
Arkova 11, Idrija – v stečaju, sklenilo:
Sklep tega sodišča z opr. št. St 18/1995
z dne 21. 1. 2008 o zaključku stečajnega
postopka zoper dolžnika Ydria trans, d.o.o.,
Idirja, Arkova 11, Idrija – v stečaju, se dopolni tako, da se v pravni pouk doda odstavek
za naslednjim besedilom:
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2008
St 70/2007
Os-2380/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 70/2007 z dne 7. 2. 2008, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Koderman trgovina in marketing d.o.o., Trubarjeva 6, Ptuj,
matična številka 5828350, šifra dejavnosti
46.190, davčna številka 94210845.
Odslej firma glasi: Koderman trgovina in
marketing d.o.o., Trubarjeva 6, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinčič 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 22. 4.
2008, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 2.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 2. 2008
St 61/2007
Os-2381/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Kolarič Alenka s.p. – Pinocchio šivanje
tekstilnih izdelkov in pletenje in prodaja
na drobno, Vičava 24 – v stečaju, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 11. 3. 2008,
ob 9. uri, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2008
St 3/2008
Os-2382/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2008
z dne 13. 2. 2008, začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stržek, hišna popravila,
David Šenveter s.p., Slovenskogoriška
cesta 11, Ptuj, matična številka 3070581,
šifra dejavnosti 68.320, davčna številka
86810103.
Odslej firma glasi: Stržek, hišna popravila, David Šenveter s.p., Slovenskogoriška
cesta 11, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in

dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 4.
2008, ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 2. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2008
St 5/2008
Os-2383/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/2008
z dne 11. 2. 2008, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Varnost Rival
sistemi varnostna družba d.d., Trstenjakova 5, Ptuj, matična številka 5174473,
šifra dejavnosti 74.600, davčna številka
39614310.
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– G7, družba za varovanje d.o.o., Špruha 33, Trzin,
– Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana,
– Pinvest d.o.o., Pot na Hraše 5, Ljubljana,
– A. A. Družba za finančno upravljanje
d.o.o., Celovška 291, Ljubljana,
– Miro Erzin, Beleharjeva 51, Šenčur
– kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišče
dne 11. 2. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 2. 2008
St 1/2008
Os-2384/08
I. Redi likvidacijski postopek družbe SŽ
– Stroji in tehnološka oprema, družba za
upravljanje in svetovanje d.o.o. – v likvidaciji, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ki je bil ustavljen s sklepom z dne
16. 1. 2008, se spremeni v stečajni postopek
in se nad družbo SŽ – Stroji in tehnološka
oprema, družba za upravljanje in svetovanje
d.o.o. – v likvidaciji, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, matična številka 5439205,
začne stečajni postopek.
II. Odslej se firma dolžnika glasi SŽ
– Stroji in tehnološka oprema, družba za
upravljanje in svetovanje d.o.o. – v stečaju,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Tone Kozelj iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
7. 5. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
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v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in za navedbo transakcijskega računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve vendar
najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2000
točk (164,20 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 2. 2008
St 4/2008
Os-2400/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
št. St 4/2008 sklep z dne 15. 2. 2008:
I. To sodišče je dne 22. 1. 2008 ob 11.05,
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: 2 BIT storitve in trgovina, d.o.o., Rečica ob Savinji
143, Rečica ob Savinji, z dne 21. 1. 2008 in
je dne 15. 2. 2008 ob 8.15, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: 2 BIT storitve in
trgovina, d.o.o., Rečica ob Savinji 143, Rečica ob Savinji (matična številka: 1453912,
ID št. za DDV: SI62881302).
Odslej se firma glasi: 2 BIT storitve in
trgovina, d.o.o., Rečica ob Savinji 143, Rečica ob Savinji (matična številka: 1453912,
ID št. za DDV: SI62881302) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mescih od
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca
00 1110-4-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. maja 2008 ob 8.30, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2008

St 49/2007
Os-2402/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2007 sklep z dne 15. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
»Plaz«, Vladimir Polšak s.p., Ul. bratov Jančarjev 5, Vojnik – v stečaju (matična številka: 1057421, ID št. za DDV:
SI51456320), se zaključi, v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
5. marca 2008, ob 13. uri, soba št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: »Plaz«, Vladimir Polšak s.p., Ul. bratov Jančarjev 5, Vojnik – v stečaju (matična številka: 1057421,
ID št. za DDV: SI51456320), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2008
St 197/2007
Os-2404/08
To sodišče je s sklepom St 197/2007
dne 14. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lager servis, trgovina vozil, d.o.o. Medvode, Zgornja Senica 10,
matična številka 1244477, davčna številka:
79227155.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450074029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 5. 2008, ob 13.15, v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2008
St 150/2007
Os-2405/08
To sodišče je s sklepom St 150/2007 dne
13. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Creativ S d.o.o. – v stečaju, Cesta v kleče 12, 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 13. 2. 2008
St 161/2007
Os-2406/08
To sodišče je s sklepom St 161/2007 dne
13. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Halili Dervish s.p. – Zidarstvo
in fasaderstvo, Cankarjeva c. 3, Mekinje,
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Kamnik, matična številka 5488162, davčna
številka 28658639, šifra dejavnosti 45.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € 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 19. 5. 2008 ob 13.10, v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2008
St 9/2006
Os-2407/08
Umik predloga za začetek stečajnega
postopka zoper dolžnika Merx Traberg turizem in gostinstvo d.o.o., Koroška cesta
47, Dravograd, se vzame na znanje in se
stečajni postopek ustavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 1. 2008
St 140/2007
Os-2408/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ekonomsko propagiranje EPA
Ideja, Andreja Osredečki s.p., Dupleški
Vrh 8, Spodnji Duplek (davčna številka:
28459741, matična številka: 1025864), se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, na zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2008
St 54/2007
Os-2409/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2007 sklep z dne 14. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Papirna galanterija Olala, Ivan Kaučič s.p.,
Košnica pri Celju 51h, Celje (matična številka: 5471278, ID št. za DDV: SI11019310), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Papirna galanterija Olala, Ivan Kaučič s.p., Košnica pri Celju
51h, Celje (matična številka: 5471278, ID št.
za DDV: SI11019310), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2008
St 89/2007
Os-2434/08
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 89/2007 sklep z dne 14. 2.
2008:
1. To sodišče je dne 19. 12. 2007 ob
15.35, prejelo neposredno predlog za zače-
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tek likvidacijskega postopka nad dolžnikom:
Lunica, Zavod za pomoč otrokom in okolici pri vedenjskih in čustvenih težavah,
Kidričeva 3, Celje, z dne 18. 12. 2007 in
dne 14. 2. 2008 ob 10.30 odločilo, da se likvidacijski postopek nad dolžnikom: Lunica,
Zavod za pomoč otrokom in okolici pri vedenjskih in čustvenih težavah, Kidričeva 3,
Celje (matična št.: 2179342, ID št. za DDV:
44697350), začne in takoj zaključi, v skladu
z dol. 99/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Lunica, Zavod za pomoč
otrokom in okolici pri vedenjskih in čustvenih težavah, Kidričeva 3, Celje, (matična
št.: 2179342, ID št. za DDV: 44697350), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2008
St 66/2002
Os-2435/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2002 sklep z dne 15. 2. 2008:
I. To sodišče je dne 15. 7. 2002 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Perčič Ladislav s.p., Črkoslikarstvo, Linhartova 18, Celje, z dne 12. 7. 2002 in je
dne 15. 2. 2008 ob 12. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Perčič Ladislav
s.p., Črkoslikarstvo, Linhartova 18, Celje
(matična številka: 5013157, ID št. za DDV:
82071268).
Odslej se firma glasi: Perčič Ladislav
s.p., Črkoslikarstvo, Linhartova 18, Celje
(matična številka: 5013157, ID št. za DDV:
82071268) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljena: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v registre samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanašata njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca
00 1110-66-2002).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. maja 2008 ob 13. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 15. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2008
PPN 133/2007
Os-2441/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Vinprom d.o.o. Ljubljana,
Šmartinska c. 129, Ljubljana, za dne 17. 3.
2008 ob 13.30, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. IV
v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 10 v 1.
nadstropju, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
St 57/98
Os-2443/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Gostinstvo Čučnik d.o.o. Ljubljana – v stečaju za dne
7. 4. 2008 ob 12.20, v razpravni dvorani št.
V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. od 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2008
Ppn 1/2008
Os-2444/08
To sodišče je s sklepom Ppn 1/2008
z dne 13. 2. 2008 zaradi umika predloga
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Altas nepremičnine in inženiring d.o.o., Tržaška c. 135, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
St 225/2006
Os-2445/08
To sodišče je s sklepom St 225/2006
dne 14. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom BOA Špedicija & trgovina
d.o.o. – v stečaju, Malgajeva 12, 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. 2. 2008
St 206/2007
Os-2446/08
To sodišče je s sklepom St 206/2007
dne 15. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cafe City, d.o.o., Šmartiska
140, Ljubljana, matična številka 1622307,
številka dejavnosti 55.400, davčna številka
30096936, št. reg. vl. 13515200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Aleksander Šimon, Andrićeva 21, 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 16. 5. 2008 ob 10.15, v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku postopka je bil nabit na
oglasno desko sodišče dne 15. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
St 112/2007
Os-2447/08
To sodišče je s sklepom St 112/2007 dne
13. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Dagri d.o.o. – v stečaju, Dalmatinova 5, Ljubljana.
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 13. 2. 2008
St 62/2005
Os-2448/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 62/2005-41 z dne 14. 2. 2008, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom MD
Tim, gradbeništvo, d.o.o. – v stečaju, Srakovlje 13, Kranj, matična številka
1562134, šifra dejavnosti 45.210, davčna
št. 31842623.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2008
St 6/2008
Os-2449/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2008
z dne 15. 2. 2008, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Deta dekoraterstvo – tapetništvo trgovanje na drobno
in debelo v tranzitu ter gostinstvo, Franc
Klinc s.p., Dornavska cesta 5, Ptuj, matična številka 1415417000, šifra dejavnosti
63.110, davčna številka 10398597.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženi dokazili, v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Radio Tednik Ptuj d.o.o., Raičeva ulica
6, Ptuj,
– Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,
Ljubljana,
– Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
– Ivan Trstenjak – kot predstavnik delavcev.
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Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 2. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 2. 2008
St 32/2006
Os-2450/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Bezjak Gradbeništvo, storitve
in trgovina d.o.o., Spodnja Hajdina 66
– v stečaju, razpisalo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev za dne
25. 3. 2008, ob 9.15, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča na Ptuju.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 2. 2008
St 5/2008
Os-2451/08
1. Z dnem 15. 2. 2008 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Snoj
M podjetje za storitve v cestnem prometu d.o.o., Ptujska cesta 10, Ljutomer
(matična številka: 5859808, davčna številka
25359738).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, Boračeva 50, 9252 Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu
RS. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na računa sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na
številko 11 42200-7110006-5110058.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 5. 2008, ob 14.15, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 2. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Uradnem listu RS. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko
je oklic o začetku stečajnega postopka nabit
na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 2. 2008

Izvršbe
In 14/2007
Os-1923/08
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, reg.
Gen.m.b.H., Murecker Strasse 23, St. Stefan, ki ga zastopa odv. Ignac Horvat iz Murske Sobote, Staneta Rozmana 10, zoper
dolžnika Jud Igorja iz Radencev, Titova
c. 7, zaradi izterjave 9.597,49 EUR, se je
na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča opr.
št. In 14/2007 z dne 5. 11. 2007 in zapisnika
o rubežu z dne 27. 11. 2007 nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, izvršitelja

Rozman Borisa z dne 27. 11. 2007, opravil
rubež nepremičnine v Radencih, Titova c.
7, v 5. etaži stanovanjskega objekta v Radencih, stanovanje št. 8, ki stoji na parc. št.
367/51, pripisano pri vl. št. 189, k.o. Šratovci
in sestoji iz kuhinje, hodnika, kopalnice in
spalnice, v pritličju stanovanjske stavbe pa
še kleti, v skupni izmeri 40,28 m2.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z dne
27. 11. 2007 ima v skladu z določilom 211.
člena ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 18. 1. 2008
In 90/2007
Os-415/08
Na podlagi sklepa opr. št. In 90/2007
z dne 24. 8. 2007, je bil dne 31. 8. 2007
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje št. 18,
ki se nahaja v 4. etaži na naslovu Loška c.
1, Žiri, v stanovanjski hiši na parc. št. 376/9
in 376/7, vse k.o. Dobračeva, v skupni izmeri 60 m2.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 14. 1. 2008
In 191/2005
Os-1553/08
Na podlagi sklepa opr. št. In 191/05 z dne
2. 11. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19, v 6.
nadstropju objekta Log 3, Hrastnik, ki pa ni
vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnice
Irene Trošt, Log 3, Hrastnik, zarubljeno v korist upnika Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik,
zaradi izterjave 1.057,90 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 1. 2008
In 181/07
Os-2110/08
V skladu z določilom drugega odstavka 211. člena ZIZ je bil na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
10. 12. 2007, opr. št. In 181/07, v korist
upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska 17,
Maribor (prej Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Maribor), ki jo zastopa Vojko Zidanšek, odvetnik iz Slovenskih Konjic, dne 7. 1. 2008
opravljen rubež nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, stoječe na parc. št.
2427/5, vpisani v vl. št. 2629, k.o. Velenje
in ki v naravi predstavlja stanovanje št. 5,
v 2. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Stantetova 5, v skupni izmeri 61,19 m2, last
dolžnika Milojka Kralja, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 1. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 12312/2007
Os-27789/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vončina Bronislave, Zaloška cesta 92/b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-1487-027 in z idetnt. št.
1730-1487-028, vpisani v vl. št. 1677/1,
k.o. Moste, dne 4. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 12312/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-798/1-68
z dne 22. 10. 1968 ter pogodbe o spre-
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membi in dopolnitvi kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 3. 1970, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje in Kozel Branislavo, Stražarjeva 15,
Ljubljana, za garsonjero št. 5, v 1. nadstropju, ob Zaloški cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2007
Dn 15271/2006
Os-36302/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Peterka Angele,
Melkova 74, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Jevnikar, Trdinova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremični parc. št. 168/83, k.o. Karlovško
predmestje, dne 20. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 15271/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 71/71 z dne
15. 11. 1971, sklenjene med SGP Hrastnik
ter Peterka Slavko in Angelco, Pohorskega
bataljona št. 211, 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 20. 12. 2007
Dn 34847/2004
Os-36556/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Horvata, Ljubljanska 30a,
Ivančna Gorica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu
Gospodinjska 15, Ljubljana, z identifikatorjem št. 17.E, podvložek št. 4338/17, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 34847/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. TPE-2/91 z dne 31. 10. 1991,
sklenjene med prodajalcem KTL, Tovarna
potiskane embalaže p.o., Ljubljana, Letališka cesta, ki ga zastopa direktor Jože Stucin
in kupcema Veljo Bedžetovićem, Gospodinjska 15, Ljubljana in Anico Smrtnik, Setnikarjeva 5, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši na Gospodinjski 15 v Ljubljani,
s številko 1, v pritličju;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 12. 11. 1991, sklenjenega med KTL, Tovarna potiskane embalaže Ljubljana in Veljo Bedžetovićem ter
Anico Smrtnik;
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4.
1992, sklenjene med prodajalko Anico Smrtnik, Setnikarjeva 5, Ljubljana in kupcema
Stanislavom ter Ano Horvat, Jakčeva 2, Ljubljana, za stanovanje št. 1, v stanovanjski
stavbi na Gospodinjski 15 v Ljubljani.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2008
Dn 35135/2004
Os-36557/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je p zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Almire Vovk, Sadarjeva 15, Komenda, ki jo zastopajo odvetniki
Janez Gruden, Nataša Čeč Gruden, Mojca
Starec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
1448/109, k.o. Brinje I, dne 27. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 35135/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe z dne
16. 4. 1992, sklenjene med Liljano Gerdin,
Resljeva 25, Ljubljana, Dušanom Gerdinom,
Resljeva 25, Ljubljana, Primožen Škafarjem,
Rožna dolina Cesta IX/37, Ljubljana in Maksimiljani Rangus Leskovar, Glavarjeva 22,
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 24. 12. 2007
Dn 30890/2004
Os-36685/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bruna Lukežiča, Ulica Ivana Regenta 6,
Piran, ki ga zastopa notarka Magda Poljša
Derganc iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 26 v 3. nadstropju,
na naslovu Muherjeva 10, Ljubljana, dne
11. 12. 2007, pod opr. št. Dn 30890/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanj
št. L-3524 BV/GA z dne 17. 9. 1974, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper in kupovalko
Ireno Badovinac, Tabor 7, Ljubljana, za stanovanje št. 26, tip S, enosobno s kabinetom
v izmeri 42,50 m2, v III. nadstropju Lamele
10, k.o. Stožice;
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2.
1983, sklenjene med prodajalko Ireno Badovinac Bjelič, Švabičeva 1, Ljubljana in kupovalkama Majdo Tavžel, Marksova 10, Piran
in Ano Marijo Tavžel, Glinška 2b, Ljubljana,
za stanovanje št. 26, v III. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Muharjeva 10.
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 8. 1. 2008
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Dn 627/2007
Os-36689/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Jovana Mićića, Pod jezom 12, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 16,
na naslovu Rusjanov trg 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 16.E, vpisano v podvl. št.
2039/16, k.o. Slape, dne 11. 12. 2007, pod
opr. št. Dn 627/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5.
1994, sklenjene med prodajalcema Metko
in Emilom Lihtenvalner, Rusjanov trg 1, Ljubljana in kupcem Jovanom Mićićem, Robova 31, Vrhnika, za stanovanje št. 16, v 1.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Rusjanov trg 1, v izmeri 75,36 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
8. 1. 2008
Dn 21587/2003
Os-36690/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Lee Slavinec, Vrščajeva ulica
4, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 37, na naslovu Ulica Martina Krpana 1, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 17.E, vpisano v podvl. št. 4428/37, k.o.
Zgornja Šiška, dne 11. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 21587/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe, sklenjene med Občino Ljubljana
- Šiška ter Komercialno in hipotekarno banko d.d. Ljubljana, za stanovanje na naslovu
Martina Krpana 1, 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 8. 1. 2008
Dn 3509/2004
Os-390/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jankovič Romane,
Rožna dolina c. XI/15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični z ident. št. 2636-2339-015 in z ident.
št. 2636-2339-016, vpisani v vl. št. 3851/1,
k.o. Bežigrad, dne 26. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 3509/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. V-E/20 z dne 8. 2.
1974 in dodatka k tej pogodbi z dne 20. 2.
1975, sklenjene med GP Tehnika Ljubljana
ter Černič Dušanom in Černič Milico, oba
Triglavska 9, Ljubljana, za garsonjero št. 20,
v 7. nadstropju, ob Vodovodni cesti.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2008
Dn 2861/2004
Os-411/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Rozmana, Partizanska 37,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje in pomožna prostora na naslovu Partizanska 37, Ljubljana, z identifikatorji št. 10.E, 11.E in 12.E, vpisani v podvl.
št. 1642/4, k.o. Moste, dne 11. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 2861/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
31. 5. 1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 24. 6. 1991, sklenjenih na podlagi določil Stanovanjskega zakona, med
Pletenina proizvodnja trikotažnih izdelkov
p.o. Ljubljana in Antonom Rozmanom, Partizanska 37, Ljubljana, za stanovanje št. 6,
v I. nadstropju stanovanjske hiše na Partizanski 37 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 8. 1. 2008
Dn 16124/2004
Os-412/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Arama Karaliča, Celovška 140, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 25, v šestem nadstropju, na Celovški
140, v Ljubljani, z identifikatorjem št. 21.E,
podvložek št. 4337/23, k.o. zgornja Šiška,
dne 7. 12. 2007, pod opr. št. Dn 16124/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8.
1977, sklenjene med prodajalko Ado Kuk,
Celovška 140, Ljubljana in kupcem Srečkom
Lipovcem, Ilirska 5, Ljubljana, za garsonjero
v šestem nadstropju trakta B členjenih stolpnic, ob Celovški cesti v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4.
1984, sklenjene med prodajalcem Srečkom Lipovcem, Ilirska 5, Ljubljana in kupcem
Dimitrijem Modicem, Tacen 96i, Ljubljana,
za garsonjero s površino 25,12 m2, v šestem nadstropju trakta B členjenih stolpnic,
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 8. 1. 2008
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Dn 32437/2007
Os-413/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tine Žejn, Sneberska cesta 115f,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 4135/38,
k.o. Bežigrad, dne 20. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 32437/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 875 z dne
9. 3. 1970, sklenjene med GP Obnova, kot
prodajalko in Globočnik Ivanko, Privoz 11,
Ljubljana, 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 8. 1. 2008

Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Mesarič, Gospodinjska ulica 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 4 v pritličju, na naslovu Gospodinjska ulica 23, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 20.E, vpisano v podvložku št. 4650/20, k.o. Zgornja Šiška, dne
18. 12. 2007, pod opr. št. Dn 3868/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 12. 4. 1969, sklenjene med prodajalko
Zvezda, tovarna čevljev – v stečaju, Ljubljana in kupcema Mirkom ter Elzo Fister,
Gospodinjska 23, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 4. v pritličju levo, v zgradbi
na Gospodinjski 23 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne17. 1. 2008

Dn 26880/2004
Os-1206/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anuške Koštial, Bilečanska 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
stanovanju številka 96, v 9. nadstropju,
z identifikacijsko številko 00894/091 in na
kleti z identifikacijsko številko 00894/092,
Bilečanska 2, Ljubljana, za identifikatorjem 91.E in 92.E, vpisanima v podvložek
številka 1275/106, katastrska občina Štepanja vas, dne 11. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 26880/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sporazuma o delitvi skupnega premoženja
z dne 21. 5. 1995, sklenjenega med Koštial
Sašom in Koštial Anuško, oba Bilečanska 2,
Ljubljana, za stanovanji: dvosobno stanovanje, Bilečanska 2, št. stanovanja 96, v IX.
nadstropju stanovanjskega bloka in trisobno
stanovanje, Linhartova 68, Ljubljana, št. stanovanja 26, v stanovanjski hiši.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
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 14. 1. 2008
Dn 18122/2003
Os-1207/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dušana Lombarja, Vodice 14, Videm-Dobrepolje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje in klet na naslovu Zaloška 83,
Ljubljana, z identifikatorji št. 89.E in 90.E,
vpisani v podvl. št. 1451/45, k.o. Moste, dne
11. 12. 2007, pod opr. št. Dn 18122/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene
med GIP Pionir p.o. Novo mesto in Stanovanjskim skladom Ljubljana, za nepremičnino – stanovanje št. 54, v 10. nadstropju
stanovanjskega objekta A/3 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 15. 1. 2008
Dn 25172/2007
Os-1208/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Borisa Gabriča, Študljanska 79, Domžale, ki
ga zastopa odvetnik Marko Kosmač iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za poslovni prostor št. B1/7, z identifikatorjem št.
242.E, vpisan v podvl. št. 466/242, k.o. Poljansko predmestje, dne 11. 12. 2007, pod
opr. št. Dn 25172/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 87 z dne
28. 10. 1968, sklenjene med prodajalko Krajevno skupnostjo Poljane, Šaranovičeva 9b,
Ljubljana in kupcem Stankom Gregorcem,
Mestni trg 20, Ljubljana, za garažni boks, ki
se nahaja v objektu B v etaži I, ter je oštevilčen s številko 7.
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 15. 1. 2008
Dn 3514/2004
Os-1238/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Košir Vincenca
in Košir Zvezdane, oba Klanska 1, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini – stanovanju št. 3 v pritličju, v izmeri
56,08 m2, z ident. št. 19.E in klet v izmeri
11,52 m2, z ident. št. 20.E, Klanska 1, Medvode, vpisanima v vl. št. 912/10, k.o. Medvode,
dne 5. 4. 2005, pod opr. št. Dn 3514/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 70-2965 z dne 24. 4. 1970, sklenjene med SGP Tehnika Škofja Loka, ki ga
zastopa SG Standard, Celovška 89, Ljubljana, po dir. Miroslavu Pleši, kot prodajalcem
ter Košir Vinkom in Zvezdano, Mavčiče 11,
Ljubljana, kot kupcema, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 3 v pritličju, v objektu SB
3/1 v Medvodah, na parc. št. 96, 68, 70 in 71,
k.o. Medvode, v izmeri 59,06 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. 1. 2008
Dn 3868/2004
Os-1558/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik

Stran

Dn 28911/2007
Os-1559/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miroslava Pirnata, Trubarjeva 77, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. A16, na naslovu Trubarjeva 77
v Ljubljani, z ident. št. 16.E, vpisani v podvl.
št. 2292/152, k.o. Tabor, dne 17. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 28911/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 10. 10. 1986, sklenjene
med prodajalcema Mojco Gošler, Trubarjeva 77, Ljubljana in Andrejem Gošlerjem,
Rojčeva 21, Ljubljana ter kupcem Emilom
Tankom, Poljanski nasip 10, Ljubljana, za
enosobno stanovanje št. 16 v lameli A, neto
izmere 35 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 17. 1. 2008
Dn 6764/2004
Os-1917/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mirjane Podgorščak,
Brodarjev trg 15, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem 17.E, vpisanem v podvložku št.
1484/17, v k.o. Moste, dne 7. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 6764/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
412-224/85-M z dne 8. 5. 1985, sklenjene
med Občino Ljubljana Moste - Polje in Lapajne Kristino, Lapajne Dragom, Lapajne
Miranom ter Lapajne Zdenko, za enosobno
stanovanje v Ljubljani, Trg oktobrske revolucije 17 (sedaj nepremičnina z identifikatorjem 17.E, podvl. št. 1484/17, k.o. Moste).
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2008
Dn 8096/2007
Os-2013/08
Na predlog predlagateljice Danice Kos,
Murska Sobota, Zelena ulica 44, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v skladu z 234.
členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
in vknjižbo pridobitve lastninske pravice,
je dne 3. 1. 2008 Okrajno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 125-039-232/97 z dne
20. 10. 1997, ki je bila sklenjena med družbo
SKB investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana,
Slovenska 56 in predlagateljico Danico Kos,
v zvezi z nakupom nepremičnine, pripisane podvl. št. 3845/1, k.o. Murska Sobota,
ident. št. 44.E Sobočanka, poslovni prostor
v izmeri 17,24 m2, v III. nadstropju, označen
z III/B-11, 9000 Murska Sobota.
Pozivajo se vsi imetniki pravic, da v skladu s četrto točko 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
te listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Danice Kos, Murska Sobota,
Zelena ulica 44.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 1. 2008
Dn 2973/06
Os-1920/08
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začetki na predlog Slavka
Gerželja, Materija 18b, p. Materija, z dne
13. 11. 2006, oklicuje začetek postopka za
izbris stare hipoteke pri parc. št. 1719/2,
1719/3, 1721, k.o. Materija - po posojilni pogodbi z dne 27. 6. 1984, opr. št.
OV I 345/84-1, vknjižene zastavne pravice
za posojilo terjatve v znesku pettisoč dinarjev z 10% obrestmi, v korist Jugoslovanske
izvozne in kreditne banke Beograd, Poslovne enote Koper – vpis pod Dn št. 737/84,
vloženo 16. 7. 1984.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike,
da v treh mesecih od objave oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 1. 2008
Dn 3329/2005
Os-2109/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
MPI – Reciklaža metalurgija, plastika in inženiring d.o.o. (prej Rudnik Mežica, Metalurgija, plastika in inženiring, d.o.o.), Žerjav
79, Črna na Koroškem, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičninah, parc. št. 607
in 608, obeh vpisanih v z.k. vl. št. 122, k.o.
Žerjav, izdalo sklep Dn št. 3329/2005 z dne
1. 6. 2006, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6. 1999, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Dunajska 58, Ljubljana in kupcem Rudnikom
Mežica, Metalurgija, plastika in inženiring d.
o. o., Žerjav 79, Črna na Koroškem.
Listina se je po izjavi stranke izgubila.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
predlagatelja, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 1. 2008
Dn 3180/2007
Os-1876/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Dragana Cvetkovića, Voljčeva cesta 4A,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 362/886 z dne 9. 2. 1993, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo,
Ministrstvom za obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 ter kupcema Olgo Perušek,
roj. 20. 8. 1954, Voljčeva 4, Vrhnika in Dragom Cvetkovićem, roj. 9. 8. 1970, Voljčeva
4, Vrhnika, za nepremičnino, stanovanje št.
1 v pritličju (2. etaži), s shrambama št. 1
v kleti (1. etaži), v skupni izmeri 88,07 m2,
v stanovanjski stavbi z naslovom Vojčeva
cesta 4A, Vrhnika, ki stoji na parc. št. 632.S,
k.o. Vrhnika, identif. št. 1.E (2002-921-1).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Olge Perušek, roj. 20. 8. 1954 in
Dragana Cvetkovića, roj. 9. 8. 1970, Voljčeva cesta 4A, Vrhnika, na podlagi te pogodbe, v zvezi z določbo 248. člena Zakona
o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 1. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 274/2001
Os-1555/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Adriatic d.d., Zavarovalna družba
Koper, Poslovna enota Ljubljana, Dunajska
63, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Tomaž
Mihelčič iz Ljubljane, proti toženi stranki Lotrič Matjažu, Ljubljanska 88, Domžale, zaradi plačila 502,10 EUR s pp, dne 18. 1.
2008 sklenilo:
toženi stranki Matjažu Lotriču, nekdaj
stanujočemu na naslovu Ljubljanska 88,
Domžale ter Snebersko nabrežje 1, Ljubljana - Polje, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku, skladno s 4. točko drugega
odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico, odvetnico Judito Šlibar, Borovec 16, Trzin, ki bo
v tem postopku zastopala toženo stranko,
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma

dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 1. 2008
P 423/2007
Os-2106/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 423/2007, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Selimagić Razima, Bregarjeva ulica
25, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča,
zaradi plačila 3.687,06 EUR, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico Tadejo Žibred.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 1. 2008
In 126/2007
Os-2104/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ester Debernardi Pavliha, v izvršilni
zadevi opr. št. In 126/2007, upnice Občine
Piran, Tartinijev trg 2, Piran, proti dolžniku
Ivanu Dučiču, nazadnje stanujočem v Piranu, Rozmanova ul. 5, sedaj neznanega bivališča, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine, na podlagi V. odstavka 82. člena
ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ, sklenilo:
dolžniku Ivanu Dučiču se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Davorin Kranjc
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 1. 2008
P 130/07
Os-2144/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožečih strank: 1. Karla Kovačiča,
Tublje pri Hrpeljah 2/c, 6240 Kozina, 2. Anglele Valentič, Danijelova ulica 6, Čežarji,
6000 Koper in 3. Albine Bandelj, Reška cesta 31, 6240 Kozina, ki jih zastopa odvetnik
Damjan Krt iz Sežane, zoper toženi stranki:
1. Frančiško Petrič in 2. Marijo Marsič, obe
Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvovanjem, o predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženima strankama: 1. Frančiški
Petrič in 2. Mariji Marsič, obe Trst, Italija,
sedaj neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1. maja št. 1, Sežana,
ki bo toženi v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler toženki ali njun pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 31. 1. 2008
I P 13/2008
Os-2105/08
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrožni sodnici svetnici Anici Večko-Dimc
kot predsednici senata, v pravdni zadevi to-
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žeče stranke Nataše Brnjilović, Partizanska
10, Radlje ob Dravi, ki jo zastopa odvetnica
Andreja Pikl iz Slovenj Gradca, zoper toženo stranko Miljana Cvetkovića, katerega
bivališče je neznano, zaradi predloga tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika, dne 28. 1. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Miljanu Cvetkoviću postavi za
začasno zastopnico, odvetnico Karlo Pajnik,
Sejmiška 4, Slovenj Gradec, katera bo toženo stranko zastopala v pravdni zadevi opr.
št. I P 13/2008, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 1. 2008

Oklici dedičem
D 323/2007
Os-35840/07
Pavla Silva Švagelj iz Kopra, Ulica Istrskega odreda 8, je dne 13. 6. 2007 umrla in
ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, ob sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2007
D 353/2007
Os-35841/07
Fator Lucija iz Ospa 36, Črni Kal, je dne
1. 3. 2007 umrla in ni zapustila oporoke.
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Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo v enem letu od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 2007
D 501/2007
Os-2100/08
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Šega Francu,
roj. 28. 8. 1947 in umrlem 11. 8. 2007, iz
Soteske 17, Straža, izdaja naslednji oklic:
poziva se Renata Šego, da se priglasi
pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za
poseben primer Majdi Ani Kristan, Mestne
njive 5, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 1. 2008
D 195/2007
Os-35842/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Fuk Albini roj. Počkar, roj.
22. 12. 1912, ki je umrla dne 18. 6. 1992,
s stalnim prebivališčem Pasaje Superi 1745,
Doch Sud, Buenos Aires, Argentina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 12. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2323/2007
Rg-857/08
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Ergonik gradnje d.o.o., s sedežem v Ankaranu, Srebrničeva ulica 13,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/07188/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 20. 12.
2007.
Družbenika Dumanić Srečko, Ulica Rudija
Mahniča 1, Ankaran in Tomat s.p.a., Via Bersaglio 14/16, Videm, Italija, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe in družba
nima neporavnanih zapadlih obveznosti do
tretjih, da družba ne zaposluje delavcev in da
v zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da
solidarno prevzemata obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe, se prenese na družbenika sorazmerno z njunima poslovnima
deležema.
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 14. 1. 2008
Srg 2853/2007
Rg-2094/08
Družba Boh & Rakar, d.n.o., družba
za trgovino in storitve, Križe, s sedežem
Snakovška 6, Križe, vpisana na reg. vl.
št. 1/05549/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznosti plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikov prevzameta Boh
Alojzij, Wolfova ulica 1, Ljubljana in Rakar
Martin, Snakovška 6, Križe.
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 31. 1. 2008
Srg 3040/2007
Rg-10278/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe Učila Prosen & Co. k.d., Cesta na Brdo
43, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Učila Prosen & Co. Inženiring, posredovanje in svetovanje k.d.,
Cesta na Brdo 43, Ljubljana, reg. št. vl.
1/34385/00, matična številka 1606077, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 17. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika družbe sta Irena Prosen,
Poklukarjeva ulica 39, Ljubljana in Mladen

Knežević, Tržaška cesta 55 A, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe po sporazumu družbenikov prenese na družbenico
Ireno Prosen.
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. 3. 2007
Srg 4505/2007
Rg-16057/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe TJC – založništvo d.o.o., Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa notarka Nevenka Tory iz Ljubljane, objavlja sklep:
TJC – založništvo d.o.o., Vilharjeva
21, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Mladinska knjiga Založba
d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 00067/2008
Rg-1859/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Gea oljarna Domžale proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Sončna 2, Vir, Domžale, objavlja sklep:
družba Gea oljarna Domžale pro
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Sončna 2, Vir, Domžale, reg. št. vl. 1/04471/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Helios Domžale d.d.,
Količevo 2, Domžale in Tovarna olja Gea,
d.d., Trg svobode 30, Slovenska Bistrica,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. 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 22. 1. 2008
Srg 00527/2008
Rg-1999/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe F.C., proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Kokaljeva ulica 12, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Magda Poljšak
Derganc iz Ljubljane, Miklošičeva c. 8a, objavlja sklep:
družba F.C., proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Kokaljeva ulica 12, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/05832/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 8. 1.
2008.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Kejžar Andrej, Vidmarjeva
8, 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 25. 1. 2008
Srg 46/2008
Rg-1978/08
Družba Yves Rocher, trgovina in posredništvo s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor,
reg. št. vl. 1/13010-00, katere družbenika
sta Laboratoires de biologie vegetale Yves
Rocher, La Gacilly, La Croix des Archers,
Francija in Neckermann kataloška prodaja
d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 28. 12. 2007,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Laboratoires de biologie vegetale Yves Rocher, La
Gacilly, La Croix des Archers, Francija in
Neckermann kataloška prodaja d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Arh Maja, Ob žici 005, Ljubljana, potni
list, št. P00836579, izdala UE Ljubljana.
gny-287022
Beganović Ernes, Cesta na Poljane 026,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. PB0005735,
izdala UE Ljubljana. gnz-286746
Beganović Semka, Cesta na Poljane 026,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00784308,
izdala UE Ljubljana. gnx-286748
Beno Benjamin, Alma Vivoda ulica 013,
Piran – Pirano, potni list, št. P01084711,
izdala UE Piran. gnv-287025
Bitić Jasmin, Partizanska cesta 044,
Škofja Loka, potni list, št. P00046761, izdala
UE Škofja Loka. gnq-287030
Bulc Aleš, Ulica na Grad 009, Ljubljana,
potni list, št. P00074451, izdalo MNZ.
gnv-286750
Cafnik Katarina, Knafelčeva ulica 013B,
Maribor, potni list, št. P00559277, izdala UE
Maribor. gng-286915
Ćirić Dragan, Spinčičeva ulica 001, Izola
– Isola, potni list, št. P00083934, izdala UE
Izola. gnx-287023
Gashi Asmira, Tekavčeva cesta 004,
Šoštanj, potni list, št. PB0006033, izdala
UE Velenje. gnk-286911
Gobec Zlatko, Celjska cesta 063,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00250922,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gne-286742
Halkić Senad, Frankovo naselje 045,
Škofja Loka, potni list, št. P00523278, izdala
UE Škofja Loka. gne-287017
Horvat Danilo, Gornji Petrovci 032A,
Petrovci, potni list, št. P00202511, izdala
UE Murska Sobota. gnr-287029
Huskić Edita, Senčna pot 002, Portorož
– Portorose, potni list, št. P01084507, izdala
UE Piran. gnc-287019
Jenčič Tomislav, Bevke 061D, Log pri
Brezovici, potni list, št. P00305917, izdala
UE Vrhnika. gnb-286745
Justin Robert, Merčnikova ulica 001A,
Ljubljana, potni list, št. P00784932, izdala
UE Ljubljana. gnt-287027
Kermelj Jakob, Spodnje Pirniče 019,
Medvode, potni list, št. P01151745, izdala
UE Ljubljana. gny-286747
Kogej Mitja, Zikova ulica 010, Kamnik,
potni list, št. P00510176, izdala UE Kamnik.
gnl-286910
Kremžar Barbara, Jadranska cesta
016B, Ankaran – Ancarano, potni list, št.
DB0000434, izdalo MZZ. gnb-287020
Lampret Blaž, Zakotnikova ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00873500, izdala
UE Ljubljana. gnz-287021
Marin Radovan, Cesta komandanta
Staneta 011, Litija, potni list, št. P00148710,
izdala UE Litija. gng-286740
Marković Dejan, Levja ulica 003, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00363037, izdala
UE Koper. gnh-286739
Martinčič Zupančič Jožefa, Gossau,
Andwilerstr. 027, 9200 Gossau, potni list,
št. P00000791, izdalo MNZ. gnh-286914

Matko Monja, Jakopičeva ulica 019,
Ljubljana, potni list, št. PB0236407, izdala
UE Ljubljana. gnu-286751
Mišić Darko, Ulica bratov Učakar 094,
Ljubljana, potni list, št. P00251109, izdala
UE Ljubljana. gng-287015
Mujagić Damira, Roška cesta 015,
Kočevje, potni list, št. PB0237897, izdala
UE Kočevje. gnu-287026
Müller Mateja, Tesarska ulica 008,
Kočevje, potni list, št. P01132412, izdala
UE Kočevje. gnd-287018
Peršolja Anton, Gonjače 013, Kojsko,
potni list, št. P00009309, izdala UE Nova
Gorica. gnm-286909
Pešak Bernardo, Ulica Milke Volk 034,
Orehova vas, potni list, št. P01050822,
izdala UE Maribor. gnw-286749
Plut Urška, Puhova ulica 012, Ljubljana,
potni list, št. P01019050, izdalo MNZ.
gnc-286744
Prašnikar Mirko, Einspielerjeva ulica
003, Ljubljana, potni list, št. P00836425,
izdala UE Ljubljana. gnd-286743
Premzl Vasja, Lovska ulica 019, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P01068404,
izdala UE Maribor. gnf-286741
Rojko Lovro, Prešernova ulica 013, Ptuj,
potni list, št. PB0066848, izdala UE Ptuj.
gnn-286908
Sironi Mario, Cesta borcev 029, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00905944, izdala
UE Koper. gnj-286912
Šakanović Vahid, Cesta dveh cesarjev
387B, Ljubljana, potni list, št. P00746805,
izdala UE Ljubljana. gni-286913
Škreblin Jože, Ulica Simona Gregorčiča
015, Radovljica, potni list, št. P00103827,
izdala UE Radovljica. gns-287028
Vajagić Boris, Draga 018, Škofja Loka,
potni list, št. P00525573, izdala UE Škofja
Loka. gnf-287016
Vendramin
Klemen,
Dovje
056,
Mojstrana, potni list, št. P01151761, izdala
UE Jesenice. gnw-287024

Osebne izkaznice preklicujejo
Antolin Robert, Mladinska ulica 039,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001518797.
gnq-286805
Anzeljc Matija, Gorica pri Slivnici 050,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000578741.
gnd-286993
Ašič Lucija, Kidričeva ulica 009,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001970537.
gnw-286824
Audič Alen, Lovska cesta 016, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
002091327.
gnh-286814
Bedič Milena, Brodarjev trg 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001978224.
gnu-286876
Beno Benjamin, Alma Vivoda ulica
013, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001406592. gnz-286821
Berčič Katja, Tržaška cesta 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001629907.
gnl-286860

Berlot
Benjamin,
Kozaršče
030,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 002188135.
gng-286990
Blažič Alojzij, Slovenčeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000308773.
gnm-286884
Blažir Kristina, Novi svet 017, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000472108.
gnd-286793
Brlek Silvo, Gradišča 098, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001709224. gns-286703
Cankar Anton, Ob potoku 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000442832.
gnh-286864
Čamer Dušan, Kovinarsko naselje 002 A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000532371.
gnt-286702
Čančer Mateja, Gregorčičeva ulica 010,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001771804. gnt-286802
Čertalič Boštjan, Trdinova cesta
006, Šmarje-Sap, osebno izkaznico, št.
001795387. gnm-286709
Dejak Sánchez Andreja, Nasovče 024,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002210141.
gnn-287008
Demšar Tomaž, Levstikova ulica 006,
Žiri, osebno izkaznico, št. 002201103.
gng-286794
Džidić Mirko, Zgornje Škofije 072 F,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001278752. gnf-286816
Eremita Filip, Lačja vas 004, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001511047.
gnv-286700
Erznožnik Leopold, Dobračevska ulica
084, Žiri, osebno izkaznico, št. 000672983.
gnk-286886
Fak Karolina, Ulica Staneta Severja 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000113543.
gnj-286837
Fike Bojan, Zgornji Slemen – del 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000823076.
gnd-286843
Folnovič Fredi, Kramarjeva ulica 031,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000261759.
gnb-286845
Fric Dorian, V zavoju 044, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001534755.
gng-286840
Gerič Tjaša, Lokev 043, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001659090. gnu-286826
Golob Aleksander, Poče 012, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
000897336.
gnj-286712
Gorišek Miha, Vodnikovo naselje 057,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001997043.
gnx-286873
Grebenc Pavla, Jamova cesta 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002285959.
gne-286867
Gulič Žarko, Ponikve 068, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000713873.
gnv-286825
Heimer Janez, Ziherlova ulica 039,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001770106.
gng-286865
Hernja Jeran Marjana, Gorkičeva
ulica 002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000179147. gnb-286870
Hlebanja Olga, Borsetova ulica 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314753.
gnr-286854
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Hudorovac Cirila, Taborska cesta 012 A,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002088008.
gno-286707
Ivanetič Blaž, Na Lazu 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001985517.
gnf-286791
Jakomin Roža, Kampel 039 B, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000768000. gne-286817
Jauk Janez, Ložane 003, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001422687. gni-286813
Jerman Aleš, Pobeška cesta 033,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002254380. gnb-286820
Jerman Marjan, Prešernova cesta 029,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001797587. gny-286697
Jeseničnik Anita, Celjska cesta 042,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001457414. gnw-286774
Junkar Marjan, Dobrava ob Krki 001,
Krško, osebno izkaznico, št. 001040451.
gny-286997
Kastelic Vincenc, Pregarje 075, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000803998.
gni-286788
Kebelj David, Družinska vas 043 F, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002149944.
gnx-286723
Kerin Monika, Kvedrova ulica 005,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001844152.
gns-287003
Klaneček Edvart, Zakl 029, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001920515. gnq-287005
Klemenčič Andrej, Sorška cesta
023, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002263333. gne-286792
Komurka Domen, Trboje 118, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002029434.
gno-286807
Konjiček Jure, Ulica Ilije Gregoriča 012,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002014968.
gnz-286846
Kos Franc, Jablan 010, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001318185.
gnb-286695
Kozlevčar Tina, Čopova ulica 023,
Celje, osebno izkaznico, št. 002176166.
gnj-286812
Kramberger Marija, Ptujska cesta 008,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000706070. gnh-286689
Kramberger Metka, Prepolje 030,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000913177.
gnw-286999
Kramberger Natalija, Prepolje 030,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001293824.
gnv-287000
Kravos David, Čiginj 006, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 002134567. gnh-286989
Krištof Lučovnik Barbara, Cesta v
Šmartno 051 A, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000328472. gnt-286877
Krivokapić Nenad, Drapšinova ulica 009,
Celje, osebno izkaznico, št. 000946584.
gnk-286811
Krupić Šefik, Cesta maršala Tita 096,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000393345.
gnc-286994
Kužner Petra, Poklek pri Podsredi 022,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002013470. gno-287007
Kveder Ana, Čopova ulica 025,
Celje, osebno izkaznico, št. 001086320.
gnn-286808
Legiša Jure, Drska 011 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001537258.
gng-286790
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Lepen Narić Sabina, Kunaverjeva
ulica 012, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000363190. gnj-286862
Lesjak Branka, Na Otoku 017, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000506386.
gnl-286810
Lorbek Sandra, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001293755.
gnd-286868
Majžir Vesna, Gosposvetska cesta 031,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001328871.
gne-286842
Mamut Ana, Novo Polje, cesta X 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001383710.
gnp-286856
Mardjanović Radmila, Šalek 090,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000271987.
gnu-287001
Matajc Rada, Rožna dolina, cesta
XVII 021, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002104502. gnw-286874
Mešanović Danica, Brodarjev trg 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000478456.
gnv-286875
Mikič Anja, Poljanska cesta 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002259290.
gnu-286851
Mikolič Irena, Vurberk 041, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000674447.
gnz-286796
Mohorič
Mojca,
Rabelčja
vas
018 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
002257608. gnt-287002
Mrša Nada, Antoličičeva ulica 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000180790.
gnx-286848
Novak
Tatjana,
Ulica
6. junija
012 A, Ivančna Gorica, osebno izkaznico,
št. 001942951. gnj-286787
Novakov Ljuba, Rižana 043, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001598336. gnq-286705
Osmanović Zula, Cesta zmage 049,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000540825. gnf-286991
Pavlica Radovan, Gubčeva ulica 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 001851730.
gnm-286809
Pečenik Miha, Poljska pot 009 B,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002060185.
gnj-286987
Pečovnik Lovro, Čečovje 007, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 002243864.
gnu-286801
Pejić Zorka, Cankarjeva ulica 014, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001517072.
gnp-287006
Petek Benjamin Rok, Kunaverjeva
ulica 006, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000305525. gnv-286850
Petek Kac Leopoldina, Leše 132,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001559443. gnw-286799
Petek Sonja, Kunaverjeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000305524.
gnw-286849
Petric Ana, Ločnikarjeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001857536.
gnt-286852
Piberčnik Jožef, Gradiška 541, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001559700. gnx-286973
Pipuš Pavla Marina, Celovška cesta 149,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001127020.
gnr-286879
Pirnat Primož, Glinškova ploščad 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000102368.
gno-286857

Planinc Špela, Črni Vrh 033 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002143745.
gny-286872
Pleterski Timotej, Hacetova ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001967216.
gns-286853
Poglajen Romana, Narof 004, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
000323425.
gnm-286834
Poljanšek Martina, Logaška cesta 010,
Žiri, osebno izkaznico, št. 000673058.
gnb-286795
Povše Leopold, Polje 018, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000996831.
gnx-286698
Premzl Vasja, Lovska ulica 019, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001745954. gnx-286798
Prodnik Helena, Solčava 075, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001968933.
gnu-286701
Puhmajer Sašo, Ledina 017 C,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000761643.
gnh-286839
Puljić Tilen, Ptujska cesta 038, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
001625559.
gnh-286789
Puš Luka, Devce 026, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 002075063. gnp-286881
Rajh Cecilija Irena, Stari trg 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287846.
gnq-286880
Roškar David, Pohorska cesta 020,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001070973.
gnx-286998
Rozin Jadranka, Ulica heroja Mašere in
Spasića 002, Maribor, osebno izkaznico, št.
002066678. gni-286838
Rožman Aljaž, Spodnja Pohanca 017 A,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002032302.
gnk-286986
Rožman Sandra, Spodnja Pohanca
017 A, Brežice, osebno izkaznico, št.
001037128. gnm-286984
Rožman Žan, Spodnja Pohanca 017 A,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002032293.
gnl-286985
Rušt Jurko, Col 088 C, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001239960.
gnd-286693
Samsa Jakob, Dolnje Retje 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001811086.
gny-286797
Sazdov Blagoj, Kunaverjeva ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918477.
gni-286863
Sebanc Darko, Plešivec 056, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000817362.
gni-286988
Sešel Matej, Sv. Anton na Pohorju 071,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001767927. gnz-286996
Sočič Alenka, Zelena pot 013, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001940907.
gno-286882
Sotlar Jan, Tesovnikova ulica 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002217794.
gns-286878
Starc Jernej, Tomaj 126, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001291587. gns-286828
Stegne Henrik, Visole 077, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001611427.
gns-286803
Strgar Lilijana, Bohinjska Bela 042,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001293267.
gng-286815
Šarkan Mario, Rogašovci 031, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
001819645.
gnq-286830
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Ščirković Sebastijan, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001991132.
gnk-286861
Šefčet Franca, Planina 078 B, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001785691.
gnz-286696
Šinkovec Manuela, Kasaze 095,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000019225.
gnp-286831
Škerget Cvetka, Borštnikova ulica 116,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000678899.
gnf-286841
Štok Dušan, Dutovlje 069, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000315780.
gnt-286827
Tašner Čuber Otilija, Gosposvetska
cesta 019 B, Maribor, osebno izkaznico, št.
000662185. gnc-286844
Tomažič Rudolf, Leše 017, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 002096080.
gnv-286800
Udovč
Simona,
Lahomno
074,
Celje, osebno izkaznico, št. 001823134.
gnr-286829
Urankar Danica, Kajuhova ulica 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230587.
gnz-286871
Užmah David, Straška Gorca 027,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 002103130.
gne-286992
Valenčič Vesna, Kettejeva ulica 015,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001126043.
gns-286778
Vičar Marko, Rotman 018, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000253233. gnr-286704
Videčnik Vilko, Gorenja vas pri Mirni 001,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000081322.
gnb-286995
Vidmar Eni, Trg mladinskih delovnih
brigad 012, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002174957. gnq-286855
Vihtelič Amalija, Celovška cesta 145 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000478061.
gnc-286869
Vinkovič Nastja, Sokolska ulica 099,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002253938.
gnk-286836
Vončina Ivana, Tomšičeva ulica 014,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000864438.
gnp-286806
Vresk Vilko, Rojčeva ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000741381.
gnn-286883
Vrtačnik Eva, Naselje Srečka Kosovela
025, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
002200342. gnn-286833
Vrtačnik Tjaša, Naselje Srečka Kosovela
025, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000397878. gno-286832
Zajc Mirko, Ciril-Metodov drevored 001,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001404094.
gnr-287004
Zalezina Ivana, Alešovčeva ulica 035,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001578895.
gnn-286858
Zamuda Darko, Stara Nova vas 060,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000277241.
gnr-286804
Zlobko Tomaž, Prešernova ulica 20,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001215098.
gnq-286730
Zupančič Polona, Cesta na Log 033,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
002284608. gnc-286694
Železnik Tjaša, Jetrno selo 017,
Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
002164661. gnx-286823
Živko Simona, Ulica Ilije Gregoriča 012,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000874813.
gny-286847

Ćerimović Edin, Na jami 010, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001867934, reg. št. 247900, izdala UE
Ljubljana. gnp-286906
Danko Drago, Mariborska cesta 020,
Šentilj v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 001539155, izdala UE
Pesnica. gnr-286729
Držaj Stanislav, Jerneja vas 12, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2242, izdala UE Črnomelj. gnn-286658
Fele Marko, Cesta komandanta Staneta
003, Litija, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001720260, reg. št. 10732, izdala
UE Litija. gnx-286898
Ficijan Nina, Spodnji Velovlek 35,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2169292, izdala UE Ptuj. gnd-286718
Florjanc Petra, Majcenova cesta
004 A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 1933524, izdala UE Trbovlje.
gns-286728
Fon Valerija, Ulica Cirila Kosmača
4, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 1729848, izdala UE Tolmin.
gnt-286977
Franko Ana, Franketova ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3533607, reg. št. 50674, izdala UE
Ljubljana. gni-286888
Gostinčar Frančišek, Laze pri Dolskem
017, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003136588, reg. št. 285239,
izdala UE Ljubljana. gnt-286902
Gotovac Tomislav, Cesta oktobrskih žrtev
033 B, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, G, H, št. S 000649751, reg. št. 32628,
izdala UE Novo mesto. gnl-286885
Gruden Peter, Škerjančeva ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F,
G, H, št. S 001988208, reg. št. 85471, izdala
UE Ljubljana. gnx-286673
Habjanič Ernest, Soviče 9, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2064502,
izdala UE Ptuj. gnk-286936
Heimer Janez, Ziherlova ulica 039,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001918086, reg. št. 264667, izdala UE
Ljubljana. gnw-286899
Hrašovec Irma, Rimska ploščad 14,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 789112, izdala UE Ptuj. gnl-286935
Humar Anton, Deteljica 011, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003133498, reg. št. 11381, izdala UE
Tržič. gnj-286937
Ilić Jasna, Kersnikova cesta 013,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003220622, izdala UE Velenje.
gnw-286974
Intihar Jana, Iška vas 034, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001503624, reg. št. 214263, izdala UE
Ljubljana. gnr-286904
Ježek Jože, Juričeva ulica 014, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001944583, reg. št. 74351, izdala UE
Ljubljana. gnz-286721
Kalan Petra, Kamna Gorica 003 E,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001999414, izdala UE Radovljica.
gnq-286780
Kavšček Tadeja, Jurčkova cesta 086,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003112845, reg. št. 213561, izdala UE
Ljubljana. gnb-286670
Kermelj Jakob, Spodnje Pirniče 019,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001918235, reg. št. 84700, izdala
UE Ljubljana. gnn-286783

Žmauc Albin, Čanžekova ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001875745.
gnf-286866

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aletić Emil, Kajuhova cesta 19, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003050050. gne-286942
Babnik Romaniuk Erna, Polje, cesta X
008, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000063495, reg. št. 8755, izdala
UE Ljubljana. gng-286890
Batur Tina, Cesta maršala Tita 096,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001424113, reg. št. 22443, izdala UE
Ljubljana. gni-286688
Bedič Milena, Brodarjev trg 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003069332, reg. št. 281094, izdala
UE Ljubljana. gnf-286891
Bernard Jure, Grčarjeva ulica 020,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001515439, reg. št. 45428, izdala UE
Celje. gnr-286679
Bigovič Aleksander, Ulica Lili Novy 033,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 003189937, reg. št. 219410, izdala
UE Ljubljana. gnw-286674
Biloslav Anton, Jagodje 042, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 000067257, izdala UE Koper.
gnh-286714
Bitenc Draga, Gradišče 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 138960, reg. št. 6367, izdala UE Vrhnika.
gnt-286727
Bizjak Franc, Ulica Malči Beličeve 026,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001459115, reg. št. 100153,
izdala UE Ljubljana. gns-286903
Bombek Zoran, Obrežna ulica 071,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001534704, reg. št. 111131, izdala UE
Maribor. gnp-286956
Brkan Vanisa, Ulica talcev 008, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000117774, izdala UE Koper.
gnd-286818
Cafnik Katarina, Knafelčeva ulica 013 B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001534388 – dvojnik, reg. št. 118488,
izdala UE Maribor. gne-286967
Cimperman Boris Miran, Podvin pri
Polzeli 10/a, Polzela, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1242358, izdala UE Žalec.
gnm-286734
Čekon Boris, Movže 031, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001645751, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-286776
Čepin Metka, Tančeva ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 370927, reg. št. 75589, izdala UE Maribor.
gnj-286962
Čermelj Blažek, Trg svobode 001,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001568675, reg. št. 6184, izdala UE
Kamnik. gnu-286976
Čertalič Boštjan, Trdinova cesta 6,
Šmarje-Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1496874, izdala UE Grosuplje.
gnn-286733
Čuk Matjaž, Smelijevo naselje 031,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003090536, reg. št. 11533, izdala UE
Cerknica. gnc-286944
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Klemenčič Andrej, Sorška cesta 023,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 003202071, izdala UE Škofja
Loka. gnd-286943
Knavs Martina, Idrija pri Bači 071 I, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 002135768, reg. št. 271998, izdala UE
Ljubljana. gns-286678
Kocjan Zdenka, Gregorčičeva ulica 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001987307, reg. št. 143270, izdala UE
Ljubljana. gnf-286916
Kojzek Stanko, Zgornja Kapla 039,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, BE, C, CE, F, G, H, A le do 50 km/h,
št. S 001684039, reg. št. 11983, izdala UE
Radlje ob Dravi. gns-286978
Kolarič Milan, Zgornja Hajdina 81 B,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 3138763, izdala UE Ptuj. gne-286717
Komurka Domen, Trboje 118, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003200561, reg. št. 64175, izdala UE
Kranj. gng-286940
Korošec Tamara, Skorba 26 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2063377, izdala UE Ptuj. gnm-286934
Kranjc Katarina, Einspielerjeva ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002028018, reg. št. 159693, izdala UE
Ljubljana. gnq-286680
Kreslin Katarina, Dragomelj 158,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002146254, izdala UE Ljubljana.
gni-286713
Krevel Živan, Luče 6, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3014143, reg.
št. 30085, izdala UE Grosuplje. gnl-286710
Krištof Lučovnik Barbara, Cesta v Šmartno
051 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001708576, reg. št. 5912, izdala
UE Ljubljana. gnv-286900
Laharnar Mojca, Prešernova cesta
007, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H – vozi z očali ali kont. lečami, št.
S 003036183, reg. št. 247830, izdala UE
Ljubljana. gnd-286918
Lazanski Franc, Suha 036, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 001423420, izdala UE Škofja Loka.
gnw-286724
Lebe Tjaša, Prešernova ulica 010,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
vozi z očali, št. S 001072958 – dvojnik, reg.
št. 68844, izdala UE Maribor. gnz-286971
Lepen Narić Sabina, Kunaverjeva ulica
012, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002032268, reg. št. 267073,
izdala UE Ljubljana. gno-286907
Ličen Robert, Lesno Brdo 31 D, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001900974, reg. št. 11371, izdala UE
Vrhnika. gnu-286726
Likar Igor, Polje, Cesta V 009, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – voznik
začetnik, št. S 003145807, reg. št. 262491,
izdala UE Ljubljana. gne-286917
Ljubej Rudolf, Razvanjska cesta 067,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003253402, reg. št. 135108, izdala UE
Maribor. gng-286965
Lorbek Sandra, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003093897, reg. št. 211569, izdala UE
Ljubljana. gnq-286905
Lovše Jernej, Kardeljeva cesta 082,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001291435, reg. št. 103058, izdala UE
Maribor. gnf-286966
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Lubej Rok, Koroška cesta 102, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003140869, reg. št. 125258, izdala UE
Maribor. gnd-286968
Luzar Marjan, Kotarjeva cesta 002,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001204628, reg. št. 32122, izdala
UE Novo mesto. gnn-286983
Majžir Vesna, Gosposvetska cesta 031,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003122184, reg. št. 86772, izdala UE
Maribor. gnm-286959
Makovec Lenka, Kajuhova ulica 034 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001990016, reg. št. 171719, izdala UE
Ljubljana. gny-286897
Mamut Ana, Novo Polje, cesta X 049,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000630893, reg. št. 19680, izdala UE
Ljubljana. gnj-286887
Maučec Dinko, Žolgarjeva ulica 007,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001222479, reg. št. 107073, izdala
UE Maribor. gnl-286960
Milačić Dragiša, Zadružni trg 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
G, H, št. S 2223843, izdala UE Trebnje.
gnc-286719
Milenković Milutin, Mazijeva ulica 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H – vozi z očali, št. S 001024768, reg. št.
86181, izdala UE Ljubljana. gnl-286685
Milošič Jože, Majski vrh 37, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2191749,
izdala UE Ptuj. gnb-286720
Mrša Nada, Antoličičeva ulica 010,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000800659, reg. št. 20137, izdala UE
Maribor. gnh-286964
Nahtigal Nikolić Marjanca, Beblerjev trg
001, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001762121, reg. št. 14923, izdala
UE Ljubljana. gnd-286668
Narat Matej, Rafolče 009, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003214869, izdala UE Domžale.
gnp-286981
Novak Tatjana, Ulica 6. junija, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 709917, reg. št. 16533, izdala UE
Grosuplje. gnl-286785
Nowak Katarina, Žaucerjeva ulica 022,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002252880, reg. št. 135402, izdala UE
Ljubljana. gny-286672
Ogrin Kristjan, Livarska ulica 013 A,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002083667, izdala UE Grosuplje.
gnk-286786
Osolnik Tanja, Loke v Tuhinju 003 B,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001583270, reg. št. 23964, izdala
UE Kamnik. gnx-286948
Palačković Spasoja, Goriška ulica 071,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, D1, D, G, H, št. S 002134685, reg. št.
136362, izdala UE Ljubljana. gnb-286895
Pančur Matej, Iška vas 071, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001453954, reg. št. 182649, izdala UE
Ljubljana. gnm-286684
Perkič Franc, Kosovelova ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001609624, reg. št. 133181, izdala
UE Ljubljana. gne-286892
Perkič Silvija, Kosovelova ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000091401, reg. št. 133182, izdala UE
Ljubljana. gnd-286893

Petelin Elen, Vena Pilona 16, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000053889, izdala UE Koper.
gns-286653
Piberčnik Jožef, Gradiška 541, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 001170447, izdala UE Pesnica.
gny-286972
Pibernik Matej, Strossmayerjeva ulica
036, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A le do 50 km/h, št. S 003122291, reg. št.
111218, izdala UE Maribor. gno-286957
Planinc Špela, Črni vrh 033 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – voznik
začetnik, št. S 003191758, reg. št. 291122,
izdala UE Ljubljana. gnh-286889
Podlesnik Maurer Stanislava, Kokaljeva
ulica 003, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 002082144, reg. št.
99555, izdala UE Ljubljana. gnc-286894
Poglajen Romana, Narof 004, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002037531, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnl-286835
Poljanšek Martina, Logaška cesta 010,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000726796, izdala UE Škofja Loka.
gnv-286725
Ponomarenko
Grega,
Rozmanova
ulica 039, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001452637,
izdala UE Koper. gnc-286819
Poplaz Tomaž, Vrhe 008, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 003091804, reg. št. 15711,
izdala UE Slovenj Gradec. gnm-286784
Postrašija Andrej, Ulica Planinčevih
030, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H, št.
S 003228953, reg. št. 110146, izdala UE
Maribor. gnc-286969
Povše Leopold, Polje 018, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001688334, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw-286699
Preininger Jože, Šolska cesta 031,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002197230, reg. št. 13835,
izdala UE Slovenj Gradec. gnx-286773
Pücko Simona, Porabska ulica 002,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001270075, reg. št. 13729,
izdala UE Gornja Radgona. gng-286690
Pufič Nataša, Ulica Polonce Čude 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– 00106., št. S 001715717, reg. št. 255282,
izdala UE Ljubljana. gnu-286676
Racman Frančišek, Kogojeva ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001944115, reg. št. 000266243,
izdala UE Ljubljana. gnq-286980
Radon Vesna, Posavec 041, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000900683, izdala UE Radovljica.
gno-286782
Ribnikar Marijan, Srednja vas – Goriče
010, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 000601193, reg. št. 22077, izdala
UE Kranj. gnh-286939
Ristić Goran, Šentiljska cesta 027,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003106266, reg. št. 138199, izdala UE
Maribor. gnk-286961
Ritoša Martin, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000106946, izdala UE Koper.
gnr-286654
Rožman Sandra, Spodnja Pohanca 17,
Artiče, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 1154877, reg. št. 14990, izdala UE
Brežice. gnr-286979
Sedminek Rihard, Smokuč 085 A,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001713653, izdala UE Jesenice.
gnv-286975
Sevšek Ivanka, Spodnja Rečica 184,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000398445, izdala UE Laško.
gnf-286716
Skedelj Valentina, Črmošnjice 29, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13766, izdala UE Črnomelj. gnz-286946
Strajnšak Janez, Poljanski nasip 030,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– 00101., št. S 001797740, reg. št. 79809,
izdala UE Ljubljana. gnv-286675
Strehar Marijan, Zg. Prebukovje 6,
Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, C, F, G, H, št. S 1494264, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnr-286954
Strgar Lilijana, Bohinjska Bela 042,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001132576, izdala UE Radovljica.
gnr-286779
Šraj Tadeja, Vrhnika pri Ložu 051, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003112155, reg. št. 284466, izdala
UE Cerknica. gnb-286945
Štanta Marko, Vlahovičeva ulica 042,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. G, H, št. SI 000039415, izdala UE
Koper. gnp-286706
Šubic Žiga, Gimnazijska cesta 017,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003013652, izdala UE Trbovlje.
gnv-286775
Ulčar Miloš, Čopova ulica 002, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000695571, reg. št. 8998, izdala UE
Brežice. gnz-286896
Užmah David, Straška Gorca 027,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001855153, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-286947
Vajevec Janez, Zvezna ulica 039,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001799122, reg. št. 70189, izdala UE
Ljubljana. gnk-286686
Valenčič Vesna, Kettejeva ulica 015,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002054445, reg. št. 6944, izdala UE
Postojna. gnt-286777
Verbič Petra, Cesta dveh cesarjev 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001965507, reg. št. 265438, izdala UE
Ljubljana. gnz-286671
Verzel Dominik, Partizanska cesta 043 A,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
B, BE, C, CE, G, H, št. S 002048450,
reg. št. 6982, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-286691
Vesenjak Simon, Mihovci pri Veliki Nedelji
079, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003203118, izdala UE
Ormož. gnp-286731
Vidic Boštjan, Cesta v Megre 010,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 002111904, izdala UE Radovljica.
gnp-286781
Vidovič Sonja, Pri Habakuku 016,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
vozi z očali, št. S 000164658, reg. št. 94734,
izdala UE Maribor. gnq-286955
Vidović Ivan, Goriška cesta 038,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003008938, izdala UE Velenje.
gni-286938

Gabrijelčič Jožica, Maksa Valentinčiča
11, Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠCBP Nova Gorica, št. 3559-77, izdano leta
1977. gnc-286669
Golob Jerneja, Stari trg 278, Slovenj
Gradec, spričevalo Gimnazije Velenje, št.
1, izdano leta 1983, izdano na ime Tovšak
Jerneja. gnx-286923
Grubešič Sandra, Podgozd 165252,
Trnovo pri Gorici, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole – smer prodajalec,
izdano leta 2003. gnj-286762
Guštin Željko, Vrhovac 52, 47280 Ozalj
– Hravška, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ljubljana, izdano
leta 1980. gnk-286665
Horvat Janez, Cesta na Lenivec 4,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1997. gnf-286766
Hrastič Mateja, Spodnje Krapje 52,
Veržej, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Murski Soboti,
izdano leta 2000. gnw-286924
Jaklič Tadeja, Hribarjeva ulica 9, Mengeš,
diplomo Srednje šole Rudolfa Maistra
Kamnik, izdana leta 1988, na ime Jamšek
Tadeja. gnw-286949
Jereb Rok, Zgornje Bitnje 180, Žabnica,
spričevalo o končani OŠ Helena Puhar
Kranj, izdano leta 2001. gnf-286941
Jevšek
Anita,
Dolenji
Globodol
15/a, Mirna Peč, indeks, izdala Srednja
zdravstvena šola Novo mesto, leto izdaje
1984, na ime Lončarič Anita. gnl-286735
Jošić Dragoslav, Cerovec 3/a, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 1. letnika Srednje šole
PTT center Ljubljana – poštni manipulant,
izdano leta 1991. gni-286763
Kocjan Boris, Kogojeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Izobraževalni
center na Miklošičevi. gnh-286764
Krajnc Rudi, Ćečovje 11/a, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro, kovinarske in računalniške
šole Velenje, izdano leta 1983. gnd-286643
Kuhar Ferdinand, Leše 122, Prevalje,
spričevalo o končani OŠ Juričevega Drejčka
Ravne na Koroškem. gnw-286649
Logar Miha, Cesta Krimskega odreda 4,
Vrhnika, spričevalo 7. razreda Danile Kumar
v Ljubljani, izdano leta 2006. gnv-286950
Lukan Lea, Pod gozdom, Cesta VII/2,
Grosuplje, indeks, št. 18060362, izdala FF
v Ljubljani. gny-286647
Luskovec Roman, Krakovska cesta
26, Domžale, spričevalo 4. letnika in
o zaključnem izpitu Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2001. gns-286928
Meglen Barbara, Soussenska ulica 7,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja gradbena,
geodetska in ekonomska šola Ljubljana leto
izdaje 2006. gni-286738
Metelko Benjamin, Krmelj 86, Krmelj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1991 in 1992. gne-286767
Močilnik Alenka, Cesta na grič 9, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro računalniške šole Velenje, izdano
leta 2000. gnu-286926
Močilnik Alenka, Cesta na grič 9, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje,
izdano leta 2001. gnv-286925
Nahtigal Neva, Staretova ulica 17/a,
Kranj, diplomo Fakultete za družbene vede
– novinarstvo v Ljubljani, izdana leta 2001.
gnn-286958

Zaletel Jaka, Vavpotičeva ulica 018,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001659062, reg. št. 43721, izdala
UE Novo mesto. gny-286722
Zalokar Živa, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 040, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001863987, reg. št.
228023, izdala UE Ljubljana. gnu-286901
Zelič Franc, Lutverci 077 A, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001248327, reg. št. 11812, izdala
UE Gornja Radgona. gne-286692
Zupančič Darko, Kersnikova ulica 028,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001620946, izdala UE Domžale.
gno-286982
Živko Simona, Ulica Ilije Gregoriča 012,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000798584, reg. št. 92896, izdala UE
Maribor. gni-286963
Žnidarič-Uršič Mateja, Barjanska cesta
005, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002050130, reg. št. 10729, izdala
UE Gornja Radgona. gno-286682

Zavarovalne police preklicujejo
Dolžan Vladimir, Pristavška 105, Tržič,
zavarovalno polico, št. 40301000964, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-286951

Spričevala preklicujejo
Bandelj Breda, Krvavi potok 37,
Kozina, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 4. letnika Ekonomsko
administrativne šole v Kopru, izdana leta
1972, 1973, 1974 in 1975. gno-286757
Batljan Mato, Vatroslava Lisinskega
33 b, Zagreb, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1982, 1983 in 1984.
gnb-286645
Benedetti Aleksander, Sončna ulica
10, Koper – Capodistria, diplomo Srednje
pomorske šole – smer ladijski strojni tehnik,
izdana leta 1989. gno-287032
Cesar Janez, Prečna 76, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2001. gnp-287031
Clemente Marko, Brajnikova ulica
6, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1997 in
1998. gng-286765
Drčar David, Ulica Dolenjskega odreda
31, Ivančna Gorica, diplomo Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdana leta
1990. gnb-286770
Drevenšek Silvana, Gorca 49, Podlehnik,
spričevalo 9. razreda OŠ Podlehnik.
gnp-286656
Fabčič Anja, Podnanos 69, Podnanos,
spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum Ljubljana, izdano leta 2001.
gnd-286768
Fičurin Zrinka, Bošamarin 6, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 2004 in 2005.
gnl-286660
Finster Suzana, Cankarjeva 21, Slovenj
Gradec, indeks, Srednje šole Slovenj
Gradec – prodajalec, izdana leta 1972.
gnn-287033
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Perko Urška, Kranjska cesta 1, Tržič,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2001. gne-286667
Petrovčič Milka, Godič 81, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnn-286683
Sodja Robert, Pod gozdom 23, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesne šole Škofja Loka, izdano leta
1983. gnl-287035
Stankovič Dragoslav, Slovenska vas
48/e, Jesenice na Dolenjskem, spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje gostinske šole
Novo mesto, izdano leta 1991, 1992 in
1993. gnt-286677
Šterk Mojca, Ulica Jožeta Mirtiča 14,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Matije
Valjavca Preddvor, izdano leta 1981, izdano
na ime Žagavec Mojca. gnj-286737
Tovrljan Dejan, Vojkova 16, Velenje,
maturitetno spričevalo Poklicne in strojne
šole Velenje, izdano leta 2006. gnk-286736
Varga Ladislav, Gornja ulica 34,
Lendava – Lendva, spričevalo 8. razreda
– Dvojezične OŠ II Lendava, izdano leta
1977. gns-286953
Vrečko Barbara, Na zelenici 10, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik. gnm-286659
Vrtačič Eva, Varpolje 66, Rečica ob
Savinji, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Celju, z oznako VI/958, izdano leta 2001.
gnp-286931
Zaplatar Anton, Mali Cirnik 13, Šentjanž,
spričevalo 1. in 2. letnika ICTS- Izobraževalni
center za tehnične stroke Novo mesto,
izdano leta 1978 in 1979. gnm-286759
Zaplatar Anton, Mali Cirnik 13, Šentjanž,
spričevalo o končani OŠ Milana Majcna
Šentjanž, št. 289/77, izdano leta 1977.
gnn-286758

Drugo preklicujejo
Abe Marija, Mengeška cesta 73, Trzin,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdan pri Ministrstvu za šolstvo in šport v
Ljubljani, leta 1982, na ime Urbanija Marija.
gnk-286711
Ajrulai Bujar, Dobri dol, Makedonija,
originalno
delovno
dovoljenje,
št.
99289808631 z dne 20. 11. 2007.
gnb-286920
Bala Žiga, Pohorska 2, Celje, delovno
knjižico. gno-286932
Duraković Fadil, Trg Prešernove
brigade 6, Kranj, voznikovo kartico, št.
1070500003167000, izdal Cetis d.d.
gnq-286930
Farkaš Geza, Mikloša Kuzmiča 40,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
sobota vpisane v delniško knjigo pod št.
1456. gnp-286756
Fele Nina, Šišenska cesta 38, Ljubljana,
delovno knjižico, izdano na ime Frece Nina.
gnn-287012
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Glavnik Mitja, Ob žici 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-286822
Gros Domen, Jagnjenica 23/a, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 41200020,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-286771
Haliti Arafat, Ulica Andreja Kumarja 29,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-286760
Hasić Hajro, Vulčeva ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-286753
Hiršelj Silva, Vreskovo 48, Trbovlje,
delovno knjižico. gnr-286754
Horvat Ladislav, Vaneča 99, Puconci,
16 delnic CATV Murska Sobota vpisane v
delniško knjigo pod št. 1843. gny-286922
Hrkalović Klavdija, Ulica Ivana Regenta
44, Piran – Pirano, delovno knjižico.
gnx-286648
Jovanović Slaven, Kljunova 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-286919
Kerič Sanja, Vidalijeva 11, Piran – Pirano,
vozno karto, št. 04901, izdal Veolia transport
d.d. gnk-286761
Kočnar Marjan, Blanca 67, Blanca, obrtno
dovoljenje, št. 038503/0387/00-57/1995,
izdano pri Obrtni zbornici Slovenije, izdano
dne 6. 3. 1995. gnn-286933
Kovač Janez, Sela 30, Dolenjske
Toplice, dovoljenje jadralnega pilota, št.
0490/3852, izdan s strani MPZ dne 29. 1.
2001. gnm-286859
Kuhar Maja, Gosposvetska cesta 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-286921
Mahkovic Mojca, Spodnji log 53,
Sava, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu na Pedagoški akademiji Ljubljana.
gnq-286655
Matijašič Helena, Gažon 92, Šmarje,
delovno knjižico. gnv-286650
Mihelič Janez, Ulica Vide Pregarčeve 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-287013
Modri Lev d.o.o., Zaloška 171, Ljubljana,
štampiljko velikosti 3,3 cm in širine 1 cm z
napisom MODRI LEV, d.o.o. Na eni štampiljki
je št. 5, na drugi pa 11. gnj-286662
NG nizke gradnje d.o.o., Šmihel 58,
Novo mesto, licenco, št. GE000722/03405
za vozilo MAN, reg. št. NM E2-334, veljavna
do 14. 1. 2008. gnt-286952
Nova Motolegenda d.o.o., Ljubljana,
Zaloška cesta 171, Ljubljana, štampiljko
velikosti 4,5 cm, po širini pa 1,8 cm, z
napisom NOVA MOTOLEGENDA d.o.o.
Ljubljana, Zaloška cesta 171 in številka 6.
gni-286663
Ogrinc Anže, Nova vas 17, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 20202238, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-286687
Paučič Darko, Stara ulica 3, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 558.
gnm-287034
Pavlič Zvonko s.p. – avtoprevoznik,
Kladje 1, Blanca, dovolilnico za Belorusijo,
koda 112/1, ser. št. 1824160, za leto 2007.
gnp-286681
Peternel Tjaša, Giorenja vas 121,
Prebold, študentsko izkaznico, št. 71060072,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnz-286646

Pirnat Stane s.p.- avtoprevoz-taxi,
Kovaška cesta 31/b, Zreče, licenco, št.
000414 za tovorno vozilo Scania 142, reg.
št. CE V9-399, izdana 6. 4. 2005 in veljavna
do 10. 2. 2008. gnh-286664
Pokorn Matej, Jesenkova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-286644
Ramčeski Elfim, Pot k Savi 25, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-286657
Simič Cveta s.p., Ig 316, Ig, potrdilo,
št. 002117/KN38-2-5830/2005, za voznika
Milorada Čubića, izdano dne 13. 9.
2005, z veljavnostjo do 31. 12. 2007.
gnm-287009
Simič Cveta s.p., Ig 316, Ig, potrdilo,
št. 002117/KN38-4-5830/2005, za voznika
Mladena Jovića, izdano dne 13. 9. 2005, z
veljavnostjo do 31. 12. 2007. gnl-287010
Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška
cesta 171, Ljubljana, štampiljko velikosti
3,8 cm in širine 1,4 cm, z napisom Skupina
Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171,
Ljubljana, številka 12. gnk-286661
Sršen Stanislav, Stojanski vrh 17, Cerklje
ob Krki, delovno knjižico. gnc-286769
Strgar Ljudmila, Repičeva 2, Koper
– Capodistria, dovolilnico, št. 10023.
gnk-287036
Škrlj Gregor, Volaričeva 5/b, Postojna,
vozno karto, št. 0709935. gnu-286651
Škvorc Dušan, Ljubljanska cesta 41,
Kamnik, delovno knjižico. gnr-286929
Šlihthuber Emaj, Daneta Šumenjaka 5,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota vpisane v delniško knjigo pod št.
1890. gnq-286755
Švenda Slavko, Klavniška 5, Murska
Sobota, 16 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 1121.
gnt-286752
Teld
d.o.o.,
Novi
dom
12/a, Trbovlje, obrtno dovoljenje, št.
039813/0497/00-66/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gno-286732
TLS d.o.o., Trubarjeva 5, Laško, hrvaško
dovolilnico za tretje države, št. 0000077,
izdana s strani GZ Slovenije. gnf-286666
Tričić Saća, Blasov breg 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-286927
Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj, pečat okrogle oblike s premerom 34 mm, obrobljen z dvema krogoma, v sredini pečata je grb Republike
Slovenije, v zgornjem delu pečata je besedilo REPUBLIKA SLOVENIJA, pod njim
pa UPRAVNA ENOTA, v spodnjem delu je
besedilo PTUJ. Pod grbom Republike Slovenije je zaporedna številka 41. Ob strani
pečata (leseni del) je vgravirana zaporedna
številka 1768. Ob-2392/08
Vajdič Romana, Kovk 14, Dol pri
Hrastniku, delovno knjižico. gnb-286970
Valenko Mihaela, Šalovci 52, Središče
ob Dravi, delovno knjižico. gnt-286652
Vrdelja Mitja, Zgornji Hotič 32, Litija,
delovno knjižico. gnn-286708
Zemljič Lidija, Trebinjska ulica 13,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 009420-1,
idano dne 3. 2. 2006, Varovanje Valina
d.o.o. gnk-287011
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SEMINAR

12., 13. in 14. marca 2008, na Pohorju, hotel Bellevue
PRIJAVNICA
Šola javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva (12., 13. in 14. marca 2008)
na seminar prijavljamo naslednje udeležence
ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

plačnik
ime plačnika
naslov plačnika (ulica / št. / poštna številka / kraj)

telefon

faks

e-pošta
zavezanec za DDV (ustrezno označite)

DA

NE

ID za DDV: Sl
podpis odgovorne osebe
datum in žig

Prijava za šolo javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva
Prijavnico nam lahko pošljete:
– po pošti na Uradni list RS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
– faksu: 01/425-14-18
– e-pošti: prodaja@uradni-list.si
Kotizacija:
– Kotizacija za posameznega udeleženca brez prenočišča znaša 670 EUR. Cena ne vključuje DDV.
– Kotizacija za posameznega udeleženca s prenočiščem znaša 830 EUR. Cena ne vključuje DDV.
Število prijav je omejeno.
Dodatne ugodnosti: 10-odstotni popust za 3 ali več udeležencev iz istega podjetja.
Več informacij lahko dobite po tel. 01/2001-856 ali 01/2001-833.
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