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Javni razpisi

Ob-2659/08
Popravki
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 115 z dne 14. 12. 2007,
št. 4301-2/2007-84, Ob-33923/07, za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura,
Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska
družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
se besedilo javnega razpisa spremeni tako,
da se glasi:
1. V poglavju 2, Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa, se besedilo spremeni tako, da se doda Spremembe Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 114/07 str. 15693) in Proračun
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07). Doda se tudi pravna podlaga Zakona o izvrševanju proračunov za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07).
Besedilo Zakona o izvrševanju proračunov
za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
92/07-UPB1) se črta.
2. V poglavju 4, Odprta širokopasovna
omrežja oziroma njihove sestavne dele je
glede na različne načine financiranja možno zgraditi na naslednje načine, se besedilo spremeni tako, da se pri Tipu omrežja
B – Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko besedilo »pasivnega dela« črta. Črta
se tudi stavek »Vso aktivno opremo, ki je
nujna za delovanje tega omrežja, investira
izbrani investitor v celoti in jo zadrži v svoji
lasti«.
Pri Tipu omrežja C – Del omrežja je
zgrajen s sredstvi državnega proračuna za
kohezijsko politiko in z zasebnimi sredstvi
se besedilo spremeni tako, da se besedilo
»pasivnega dela« štirikrat črta. Črta se tudi
stavek »Vso aktivno opremo, ki je nujna za
delovanje tega omrežja, investira izbrani investitor v celoti in se ne upošteva v deležu
sredstev zasebnega investitorja pri določanju lastniškega deleža zasebnega partnerja
v omrežju«.
V šestem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: Aktivna oprema je za
potrebe tega razpisa definirana kot oprema, ki je potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov
omrežja, za potrebe povezovanja do hrbteničnega omrežja oziroma do operaterjev
in za svoje delovanje potrebuje električno

napajanje. Taka aktivna oprema je upravičen strošek. Terminalna oprema in druga
aktivna oprema, ki se inštalira pri končnih
uporabnikih omrežja, ni upravičen strošek
in se ne upošteva v deležu zasebnega investitorja.
3. V poglavju 5, Pogoji za kandidiranje
na javnem razpisu, se v podpoglavju Projekt, 14. alinea, stavek »Aktivna oprema in
vsa oprema z amortizacijsko dobo, ki je krajša od 5 let, mora biti financirana izključno iz
zasebnih sredstev« črta.
4. V poglavju 8, Skupna okvirna višina
sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na razpolago za javni razpis je 47.427.975,00 EUR. Od tega:
– za leto 2008 je 16.313.919,00 EUR namenskih sredstev EU in 2.878.765,00 EUR
namenskih sredstev slovenske udeležbe
ter
– za leto 2009 je 23.999.998,00 EUR namenskih sredstev EU in 4.235.293,00 EUR
namenskih sredstev slovenske udeležbe.
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: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska
družba.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko
in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 85:15.
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo
upravičenca, ime operacije in znesek javnih
virov financiranja operacije.
5. V poglavju 9, Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev, se predzadnji in zadnji stavek spremenita tako, da se glasita: Sredstva bodo izplačana v tekočem letu, pod
pogojem, da bo vsa potrebna dokumentacija podana Ministrstvu za gospodarstvo do
najkasneje 15.9. v tekočem letu izvajanja
projekta. (datum sprejema zahtevka s strani
upravičenca). Obdobje, v katerem morajo
biti dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 31. 12. 2009.
6. V poglavju 11, Roki, do katerih morajo
biti predložene vloge za dodelitev sredstev
ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: Kot pravo-

časne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne
glede na način dostave, prispele v vložišče
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana do: za prvo odpiranje dne
7. 4. 2008 do 12. ure, za drugo odpiranje
dne 4. 6. 2008 do 12. ure in za tretje odpiranje dne 14. 11. 2008 do 12. ure.
7. V poglavju 12, Datum odpiranja vlog
za dodelitev sredstev ter način obveščanja o
datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: Odpiranje
vlog bo trikratno. Prvo odpiranje bo 8. 4.
2008 ob 13. uri, na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Drugo odpiranje bo 5. 6. 2008 ob 13. uri, na Ministrstvu
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Tretje odpiranje bo 18. 11. 2008 ob 13. uri,
na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana.
8. V poglavju 17, Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in
metoda za njihov izračun se kot upravičen
strošek doda aktivna oprema in spremeni
besedilo v tem poglavju: Izvedba aktivnega
dela omrežja je upravičen strošek. Terminalna ter druga aktivna oprema, ki se inštalira
pri končnih uporabnikih omrežja, ni upravičen strošek.
Popravki javnega razpisa so objavljeni
na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo
http://www.mg.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 37/08

Ob-2499/08
Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://wwww.ilirska-bistrica.si objavljen javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2008 v
Občini Ilirska Bistrica.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
je na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Ester Žiberna ali po elektronski pošti:
ester.ziberna@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-28/2008/2
Ob-2500/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Sprememb proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 114/07),
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Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006)
in pogodbe MANUNET med Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
in Evropsko komisijo št. 036229, objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana
javni razpis
MANUNET 2
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti,
s ciljem povečati konkurenčnost Evropske
predelovalne industrije.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v
okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj
z ostalimi vključenimi partnerji v projektu
MANUNET (seznam na www.manunet.net),
ministrstvo izvaja usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja na področju
predelovalne dejavnosti. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta MANUNET z imenom: »MANUNET«
(v izvirniku: »MANUNET Transnational Call
2008«), objavljen 7. januarja 2008, na spletnem naslovu www.manunet.net, z rokom za
oddajo predprijave do 31. marca 2008 in z
rokom za oddajo celovite vloge do 19. septembra 2008.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in
raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni in drugi zavodi), s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
1. niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
2. niso bila na dan 31. 12. 2007 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02, 93/02),
3. imajo poravnane obveznosti do države,
4. niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči,
5. niso za iste stroške sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna,
6. gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo
biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06, 33/07, 67/07), med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije v
posameznem projektu vsaj en partner,
7. vsak slovenski partner lahko sodeluje
največ v enem tekočem MANUNET projektu. Po zaključku tega projekta lahko prijavi
nov projekt,
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8. med slovenskimi partnerji mora prihajati iz industrije v posameznem projektu
vsaj en partner,
9. so v konzorciju skupaj z vsaj še enim
malim ali srednje velikim neodvisnim podjetjem, ki pripada drugi sodelujoči (članici
konzorcija MANUNET) regiji ali državi,
10. so svoj projekt prijavile na mednarodni razpis MANUNET ERA-Net Project,
Pre-proposal in je bil tako prijavljen projekt
s strani mednarodne komisije (TCT – Transnational Coordination Team) ocenjen kot
ustrezen za prijavo na razpis MANUNET
– »full proposal«.
Vse ostale točke tega javnega razpisa
so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta: partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator (ki je v
projektu le eden in mora projekt prijaviti v
skladu s pravili razpisne dokumentacije in
3. točke dokumenta »Guidelines for proposers, Manunet transnational call 2008«.) ali
kot partner (teh je lahko v državi ali regiji
eden ali več ali tudi nobeden). Koordinator
projekta mora v skladu z 2. točko tega razpisa do 31. marca 2008 oddati predprijavo
(pre-proposal), ki bo s strani mednarodnega konzorcija ocenjena. Ustrezna ocena
predprijave je podlaga za prijavo na razpis
(full proposal). Partner se mora, če želi
od ministrstva prejeti finančna sredstva za
financiranje projekta, sam prijaviti svoji nacionalni agenciji, kateri mora, poleg ostale
zahtevane dokumentacije, posredovati tudi
projekt v angleškem jeziku. V primeru, da
je znotraj enega projekta več slovenskih
partnerjev mora vsak od njih oddati samostojno vlogo.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5.
točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov: vloge, ki
uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni
vlogi, bodisi, da so ustrezno dopolnjene po
pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje v
skladu z določbami razpisa, se uvrstijo v
nadaljnje ocenjevanje. To ocenjevanje bo
potekalo na dveh ravneh, in sicer na nacionalni in mednarodni ravni.
6.1 Ocenjevanje predprijav
Vse predprijave, podsredovane mednarodnemu konzorciju Manunet, bodo s strani
vseh sodelujočih držav ocenjene po mednarodnih pravilih, navedenih v dokumentih »Manunet Evaluation Criteria 1st Stage« in »Manunet Evaluation Guidelines 1st Stage«(glej
www.manunet.net). Ustrezna ocena predprijave je podlaga za prijavo na nacionalni in
mednarodni razpis (full proposal).
6.2 Ocenjevanje celovitih vlog
Vloge, ki bodo popolne, bodisi da so
prispele popolne ali so bile po pozivu ustrezno dopolnjene, bodo ocenjene najprej v
skladu z domačimi ocenjevalnimi merili, s
strani nacionalnih ocenjevalcev in nato še
po mednarodnih ocenjevalnih merili, s strani
mednarodnih ocenjevalcev.
6.2.1 Ocenjevanje doma – posebna ocenjevalna merila
Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, najprej oceni strokovna komisija
ministrstva. Komisija lahko za pridobitev
ocene po potrebi vključi zunanje ocenjevalce, slovenske strokovnjake, ki jih imenuje
minister s sklepom. Za njihovo delo velja, da

se zagotovijo sredstva iz iste postavke, ki je
določena za ta razpis.
Strokovna komisija bo projekte, ki so formalno ustrezni, ocenjevala po vnaprej določenih merilih, ki so:
Merilo
1. Finančna sposobnost
partnerja v konzorciju
2. Formalni sporazum med
partnerji*
3. Stopnja uravnoteženosti
partnerjev v projektu*
4. Tehnološka sposobnost
partnerjev (opis usposobljenosti
kadra znotraj izvajalca
projekta)*
5. Upravljavska sposobnost
partnerjev (opis usposobljenosti
vodje projekta)*
6. Metodologija in planiranje
projekta*
7. Mejniki terminskega plana in
jasno opredeljeni cilji projekta*
8. Finančna konstrukcija
projekta*
9. Finančna soudeležba
partnerjev v projektu*
10. Stopnja tehnološke
zahtevnosti projekta*
11. Predvideni tehnološki
napredek projekta*
12. Stopnja inovativnosti
projekta (nov izdelek, storitev ali
postopek)*
13. Geografski/sektorski vpliv
projekta
14. Velikost potencialnega trga
za partnerje*
15. Dostop do trga, načrt trženja
in potencialni rizik projekta*
16. Povračilo investicije glede
na vložek v projekt*
17. Strateška pomembnost
projekta za partnerje*
18. Nadnacionalni pomen
projekta*
19. Državni pomen projekta

Maks
št. točk
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Merila, ki so označena z zvezdico (*) so
predmet ocenjevanja tudi po mednarodnih
merilih.
Pri vsakem merilu bo projekt ocenjen s
točkami od 0 do 10.
Največje možno število prejetih točk je
190. Projekt je ocenjen pozitivno, če prejme
120 ali več točk. Pozitivna ocena na nacionalnem ocenjevanju še ne pomeni končnega sofinanciranja projekta. Vsak pozitivno
ocenjen projekt na nacionalnem ocenjevanju mora dobiti tudi ustrezno podporo na
mednarodnem usklajevanju ocen, v nasprotnem primeru ne more biti predlagan v sofinanciranje.
6.2.2 Mednarodno ocenjevanje
Skladno s pravili razpisa MANUNET bo
poleg nacionalnega potekalo tudi mednarodno ocenjevanje. Člani konzorcija MANUNET (države iz katerih prihajajo partnerji v
projektu) ocenijo projekte tudi po mednarodnih merilih. Poleg formalnih pogojev, se
ocenjevalni kriteriji razdelijo v pet ocenjevalnih kategorij:
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– značilnosti konzorcija (20% ocene),
– tržne značilnosti projekta (20% ocene),
– načrt projekta in stroški projekta (30%
ocene),
– izrabljanje rezultatov projekta (30%
ocene).
Natančnejši opis meril in način ocenjevanja bo objavljen na spletnem naslovu www.
manunet.net po izteku faze zbiranja predprijav.
Tako pridobljene ocene bodo predmet
usklajevanja na mednarodni ravni. Projekt,
ki bo po teh merilih ocenjen pozitivno v vseh
državah oziroma regijah, iz katerih prihajajo partnerji v projektu bodo predlagani v
sofinanciranje. Tak predlog še ni zadosten
pogoj za končno sofinanciranje.
7. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov, ki bodo prejeli ustrezno mednarodno
podporo, toliko najviše uvrščenih projektov
(razvrščenih po ocenah nacionalnega ocenjevanja od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev. Projekt lahko traja največ dve leti.
Natančnejši postopek izdelave predloga
sofinanciranja je opisan v točki 7. Razpisne
dokumentacije.
8. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov MANUNET
je na proračunski postavki 5686 (Razvojni
projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu
2008 predvidenih 250.000,00 EUR, v letu
2009 pa 250.000,00 EUR. V letu 2010 so
predvidena sredstva omejena na 250.000,00
EUR. Sredstva za sofinanciranje projektov v
letu 2010 in sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v
koledarskem letu 2010, bodo določena s
posebnim aneksom k pogodbi. Projekt bo
lahko prejel sredstva do višine, zaprošene
v vlogi, vendar največ 60.000,00 EUR na
projekt, v enem letu.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s
posebnim aneksom k pogodbi.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2008, 2009 in 2010.
10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz
10. točke razpisne dokumentacije (»Sestava
vloge«).
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo predprijave (pre-proposal), ki jo je dolžan oddati samo koordinator
projekta je 31. marec 2008. Predprijava se
šteje kot pravočasna, če je oddana preko
spletne strani www.manunet.net (kliknite na
povezavo Online submission of Pre-proposals) do izteka roka torej do 31. marca 2008
do 24. ure. Natančneje glej točko 3.1 dokumenta »Guidelines for proposers« na www.
manunet.net.
Rok za oddajo vloge je na nacionalni del
razpisa 19. september 2008. Vloga mora biti
oddana do 19. septembra na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za
razpis projekt MANUNET št. 430-28/2008«,
na prednji strani ter popolnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo ali so oddane priporo-

čeno na pošto do izteka roka (torej 19. septembra 2008 do 24. ure). Oddani morata
biti obe vlogi, sicer se vloga šteje kot nepravočasna.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
ali, ki ne bodo pravilno označene, komisija
ne bo obravnavala in bodo zavržene.
Koordinator mora oddati vlogo na mednarodni del razpisa tudi preko spletne strani
www.manunet.net, do izteka roka 19. septembra 2008.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog pri nacionalnem delu razpisa ni javno in
bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v četrtek,
25. septembra 2008 ob 14. uri. Z vlogami, ki
so posredovane mednarodnemu konzorciju
Manunet ministrstvo ne razpolaga in zanje
tudi ne odgovarja.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloča minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu MANUNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.manunet.net. Dodatne informacije
so na voljo po telefonu: 01/478-46-32 ali po
elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 331-29/2007/1
Ob-2614/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XVIII. in XIX. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07)
(v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
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zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih
skupin, upravičenih do sredstev za
izvajanje pristopa Leader
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičene do nepovratnih
sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–
2013) po pristopu Leader.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje ukrepov 4. osi PRP 2007–
2013, z možnostjo koriščenja do 31. 12.
2015, je 33.760.006,00 EUR, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
27.008.004,8 EUR,
– slovenska soudeležba: 6.752.001,2
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog,
ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.
II. Vlagatelji
Vlagatelji v okviru tega javnega razpisa so statusno ali pogodbeno ustanovljene
Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju
LAS), ki izpolnjujejo pogoje za prijavo in
izbor oziroma v njihovem imenu in za njihov
račun, pogodbeno opredeljen predstavnik
LAS, ki mora biti pravna oseba.
V primeru, da ima LAS statusno pravno
organizacijsko obliko, vlogo v imenu LAS
vlaga njen zakoniti zastopnik, kot je določen
v aktu o ustanovitvi.
V primeru, da ima LAS pogodbeno pravno organizacijsko obliko, vlogo v njenem
imenu vlaga pooblaščeni predstavnik, ki je
eden od partnerjev LAS, kot je določeno v
pogodbi. Ta partner ne sme biti fizična oseba. LAS ima poseben transakcijski račun
oziroma izločen podračun, katerega lastnik
in skrbnik je pogodbeno določen partner.
III. Predmet podpore
Podpore v okviru posameznih ukrepov
so namenjene naslednjim aktivnostim in
projektom v okviru:
a) vodenja lokalnih akcijskih skupin;
b) izvajanja lokalnih razvojnih strategij;
c) spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja;
d) pridobivanju strokovnih znanj;
e) animaciji območij za izvajanje pristopa
Leader.
IV. Pogoji za izbor in potrditev LAS
Pristop Leader izvajajo lokalne akcijske
skupine, opredeljene v 62. členu Uredbe
1698/05/ES, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) LAS mora biti organizirana kot lokalno
partnerstvo na opredeljenem podeželskem
območju;
2) LAS mora imeti ali statusno ali pogodbeno pravno organizacijsko obliko, ki zagotavlja finančno in administrativno sposobnost določitve in izvedbe lokalne razvojne
strategije za svoje območje ter sposobnost
upravljanja z javnimi sredstvi;
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3) LAS s statusno pravno obliko je tista, ki je registrirana kot pravna oseba, ima
svojo davčno številko in transakcijski račun.
Ustanovljena in registrirana je na podlagi
statuta oziroma primerljivega pravnega akta
(npr. društvo, zavod, d.o.o., zadruga ...);
4) LAS s pogodbeno pravno obliko je
tista, ki ni registrirana kot pravna oseba,
nima svoje davčne številke in transakcijskega računa. Ustanovljena je na podlagi
zavezujoče pogodbe med partnerji, ki so
lahko pravne in fizične osebe (npr. sporazum med partnerji, konzorcijska pogodba,
pogodba o ustanovitvi partnerstva, societas
– na podlagi obligacijskega zakonika ...).
Lastnik transakcijskega računa ali podračuna tako ustanovljene LAS, je v pogodbi
opredeljen partner, ki prevzame tudi s tem
povezano odgovornost;
5) naloge in odgovornosti posameznih
organov LAS ter postopki sprejemanja odločitev morajo biti jasno in pregledno opredeljeni v ustanovitvenih aktih ali pogojih delovanja;
6) LAS mora imeti svoj bančni račun ali
podračun, odprt v Republiki Sloveniji;
7) LAS mora biti sestavljena po načelu
tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socio – ekonomskih sektorjev, in sicer:
a) javnega sektorja (npr. občine, javni zavodi in druge javne institucije),
b) ekonomskega sektorja (npr. podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
c) zasebnega sektorja (npr. zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke ženske
in mladi, društva, nevladne organizacije in
drugi predstavniki civilne družbe);
8) predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja morajo na ravni odločanja
predstavljati vsaj 50% glasov;
9) območje, ki ga pokriva LAS, mora izpolnjevati naslednje osnovne kriterije:
a) na njem živi od 5.000 – 150.000 prebivalcev;
b) gostota prebivalcev na kvadratni kilometer ne sme presegati povprečja v Republiki Sloveniji (99,16 preb./km2);
c) povezano je v homogeno celoto;
d) zagotavlja dovolj človeških in finančnih virov, da se lahko podpira trajnostna
razvojna strategija;
e) območja LAS se ne smejo prekrivati;
f) v primeru odstopanj od kriterijev števila
in gostote prebivalcev, je potrebno oblikovanje takega območja posebej utemeljiti;
10) predložitev lokalne razvojne strategije, ki mora biti oblikovana skladno s
členom 62 (1)(a) Uredbe 1698/05/ES in
izdelana za območje posamezne LAS. Lokalna razvojna strategija mora vsebovati
sledeče vsebine:
a) značilnosti območja LAS (splošne geografske značilnosti, gospodarski položaj,
demografske in sociološke značilnosti, opis
dosedanjih aktivnosti na območju LAS);
b) SWOT analiza razvojnih možnosti območja;
c) razvojna vizija;
d) strategija za izvedbo;
e) usklajenost z ostalimi programi in politikami.
11) predložitev predstavitve LAS (osebne izkaznice LAS), ki mora vsebovati sledeče vsebine:

Vir: SURS, podatki za 31. 12. 2006
(2.010.377 prebivalcev / 20.273 km2)
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a) osnovni podatki o LAS;
b) opis nastanka LAS;
c) naloge in sestava organov LAS;
d) metodologija za izbiro izvedbenih projektov.
V. Omejitve
Naselja: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj,
Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje,
Nova Gorica, Jesenice, Murska Sobota,
Škofja Loka, Kamnik, Domžale in Izola, ki
imajo več kot 10.000 prebivalcev so lahko
vključena v območje LAS, vendar se njihova površina in število prebivalcev ne upoštevata pri izračunu gostote prebivalstva in
dodeljevanju pravic porabe finančnih sredstev na podlagi kriterija števila prebivalcev
in površine. V teh naseljih se ne sme izvajati projektov, ki so sofinancirani iz ukrepov
Leader.
VI. Upravičenci:
1) Upravičenci do podpore za vse namene iz tega razpisa so tiste LAS, katerih vloge
so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo
pogoje za potrditev ter na javnem razpisu
presežejo spodnjo, vstopno mejo točk (v
nadaljevanju: delujoče LAS).
2) Upravičenci do podpore iz tega razpisa za namen pridobivanja strokovnih znanj
in animacije območja pa so tudi tiste LAS,
katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo pogoje za potrditev ter na
javnem razpisu ne dosežejo spodnje, vstopne meje točk, (v nadaljevanju: pripoznane
LAS).
VII. Delež sofinanciranja in upravičeni
stroški:
1) Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezen namen znaša:
a) za vodenje lokalnih akcijskih skupin:
do 50% upravičenih stroškov. Stroški vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in
animacije ne smejo preseči 20% vseh sredstev, ki jih LAS v celotnem programskem
obdobju 2007–2013 prejme na podlagi tega
javnega razpisa;
b) za izvajanje lokalnih razvojnih strategij
preko posameznih profitnih projektov:
– naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30%,
– naložbe v turistično infrastrukturo in
storitve do 40%,
– promocija proizvodov in storitev do
40%,
– podpora trženju proizvodov in storitev
do 40%,
– naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40%,
– drugi profitni projekti do 50%;
c) za izvajanje lokalnih razvojnih strategij
preko posameznih neprofitnih projektov:
– usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop Leader do 50%,
– neprofitne naložbe do 50%,
– drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60%,
– drugi neprofitni projekti do 100%;
d) neprofitni projekti so tisti, ki nimajo
neposrednih finančnih učinkov. LAS je ob
prijavi projekta v letnem izvedbenem načrtu
dolžna opredeliti status projekta (profiten ali
neprofiten) in to s podpisom tudi potrditi;
e) za spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja: do 80% vrednosti upravičenih stroškov posamezne LAS
za posamezen projekt. Podpora se dodeli
samo za izdatke, ki se nanašajo na območja
znotraj Skupnosti;
f) za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območij: do 50% upravičenih stro-

škov posamezne izvedene dejavnosti oziroma projekta;
g) prispevek v naravi lahko predstavlja
do 20% skupne vrednosti projekta.
2) Upravičeni stroški so:
a) stroški materiala in storitev, nastali z
izvedbo projekta;
b) stroški promocije projekta;
c) prispevek javnih ali zasebnih upravičencev v naravi, in sicer nudenje blaga ali
storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo
podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(i) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin,
raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega prostovoljnega dela;
(ii) prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi
finančnega inženiringa in
(iii) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
– V primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin vrednost potrdi neodvisni pooblaščeni cenilec ali uradni organ z ustreznimi
pooblastili.
– V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob
upoštevanju porabljenega časa ter običajne
urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo, kjer je to potrebno na podlagi
predhodno vzpostavljenega sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod pogojem, da
lahko nadzorni sistem s precejšnjo gotovostjo zagotovi, da je bilo delo opravljeno.
d) stroški upravne in administrativne
ustanovitve LAS do 100% vrednosti upravičenih stroškov;
e) materialni stroški, stroški storitev,
upravni in obratovalni stroški, nastali z delovanjem LAS, do naslednje višine:
– materialni stroški nastali z delovanjem
LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov;
– stroški storitev nastali z delovanjem
LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov;
– upravni in obratovalni stroški nastali z
delovanjem LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov;
– sofinanciranje bruto plače zaposlenega
do 50%, vendar ne več kot 10.000 € (neto)
letno na zaposlenega;
– dnevnice, nadomestilo za nastanitev in
prevoz na podlagi Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo;
– stroški uporabe telefona, vključno z
mobilnim telefonom in internetom do 50%
vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne
več kot 600€ letno;
– stroški izvedbe specifičnih programov
usposabljanja za izvajanje pristopa LEADER in stroški animacije podeželskega prebivalstva ter vodij LAS, do 50% vrednosti
upravičenih stroškov;
f) stroški udeležbe vodij LAS na specifičnih usposabljanjih za izvajanje pristopa
LEADER, do 50% vrednosti upravičenih
stroškov;
g) priprava ustreznega študijskega in
promocijskega gradiva za izvajanje pristopa LEADER do 50% vrednosti upravičenih
stroškov;
h) ostali splošni stroški, ki so neposredno
povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj,
študije izvedljivosti, patenti in licence do višine 20% upravičenih stroškov.
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3) Za določanje višine sofinanciranja
plače zaposlenega se uporabljajo določila
predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev.
4) Podpore se ne dodelijo za:
a) izdelavo lokalne razvojne strategije;
b) uprave takse;
c) stroške materiala in storitev za zasebno rabo;
d) plačilo davkov, vključno z DDV, carin
in dajatev pri uvozu;
e) bančne stroške in stroške garancij;
f) nakup rabljene opreme;
g) naložbe v prostore za zasebno rabo;
h) naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva;
i) prevozna in transportna sredstva za
zasebno rabo.
5) Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte so samo stroški, nastali
od datuma izdaje odločbe o potrditvi statusa
LAS do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška
se šteje prevzem kakršnih koli obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev.
6) Priznajo se tudi predhodno nastali
stroški upravne in administrativne ustanovitve LASki so nastali od 1. 1. 2007 dalje. Kolikor je izvedbeni projekt že začet v
predhodnem obdobju se priznajo tudi ostali
splošni stroški, ki so neposredno povezani
z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije
izvedljivosti, patenti in licence ki so nastali
po 1. 1. 2005.
VIII. Način dodeljevanja finančnih sredstev
1) Pravice porabe finančnih sredstev se
posamezni delujoči ali pripoznani LAS dodeli z odločbo ministra, do višine razpoložljivih
sredstev za ta namen.
2) Pravice porabe se dodelijo na podlagi
naslednjih kriterijev:
a) število prebivalcev na območju delujoče ali pripoznane LAS, ob upoštevanju
indeksa razvojne ogroženosti območja;
b) velikost območja delujoče ali pripoznane LAS, ob upoštevanju indeksa razvojne ogroženosti območja;
c) ocene za lokalno razvojno strategijo, prejete na javnem razpisu za potrditev
LAS.
3) Pri izračunu pravice porabe sredstev
se za kriterije upošteva dejansko stanje števila prebivalcev in površine, kot je navedeno
v vlogi na ta javni razpis, pri čemer se prebivalcev in površine naselij z več kot 10.000
prebivalci, ne upošteva.
4) Upošteva se indeks razvojne ogroženosti tiste regije, v kateri se LAS nahaja z
več kot 50% površine. Vrednost indeksa
razvojne ogroženosti posamezne regije je
objavljena v razpisni dokumentaciji.
5) Vrednost posameznega kriterija je določena s sklepom ministra, ki se objavi v
Uradnem listu RS in se, glede na razpoložljiva sredstva, letno korigira.
6) Za posamezno delujočo LAS se letne
pravice porabe finančnih sredstev za posamezne namene računajo po naslednjih
formulah:
a) Sofinanciranje vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animacije območja: 


Z upoštevanjem IRO
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Idel = (št. prebivalcev * vrednost/preb.)
+ (št. km2 * vrednost/km2)
b) Sofinanciranje izvedbe projektov iz
lokalnih razvojnih strategij in projektov sodelovanja: 
Iproj = (št. prebivalcev * vrednost/preb.)
+ (št. km2 * vrednost/km2) + (število doseženih točk pri oceni strategije * vrednost točke
za oceno strategije)
c) skupna višina letne pravice porabe
finančnih sredstev:
ILAS = Idel + Iproj
7) Za posamezno pripoznano LAS se letne pravice porabe finančnih sredstev za
sofinanciranje pridobivanja strokovnih znanj
in animacijo območja izračunava po naslednji formuli: 
Iprip = ((št. prebivalcev * vrednost/preb.)
+ (št. km2 * vrednost/km2)) * 0,3
8) Pripoznani LAS se sredstva za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območja dodeljujejo letno, vendar samo za čas do
naslednjega javnega razpisa.
9) Sredstva morajo biti porabljena namensko. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste upravičene stroške samo enkrat.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za
iste upravičene stroške že prejel sredstva
državnega proračuna Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije. Lastna sredstva LAS, ki jih zagotavljajo občine, ki so
del LAS, se ne štejejo za že prejeta javna
sredstva Republike Slovenije. Sredstva se
ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije, razen v primeru projektov
mednarodnega sodelovanja.
10) Upravičenec je dolžan vso dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev in porabo
sredstev iz tega javnega razpisa hraniti še
najmanj do konca programskega obdobja,
oziroma še vsaj pet let po zadnji dodelitvi
sredstev.
IX. Merila za ocenjevanje vlog
Ocena kakovosti lokalne razvojne strategije
Kriterij
Analitični del
Skladnost razvojne vizije
z značilnostmi okolja ter
potrebami in priložnostmi
območja, ki izhajajo iz analiz,
opredeljenih v strategiji
Trajnostna naravnanost
razvojne strategije
Upoštevanje marginalnih skupin
prebivalstva pri odločanju in
izvajanju strategije
Skladnost strategije z ostalimi
razvojnimi programi na
obravnavanem območju

Možno
št. točk

Odpiranje novih delovnih mest
Zagotavljanje enakosti spolov
pri pripravi in izvedbi strategije
Izkušnje in uspešnost
izvajanja predhodnih razvojnih
programov na območju LAS
Izvedbeni del
Inovativnost razvojne strategije
Sodelovanje med sektorji,
izvajalci in projekti za učinkovito
izvajanje strategije
Uresničljivost izvedbe lokalne
razvojne strategije
Prenosljivost znanja in metod
na druga območja
Skupaj

Kriterij
A

B

C
D

F

15

G


Idel - Indikativna višina dovoljenih pravic
porabe finančnih sredstev posamezne LAS na
leto za sofinanciranje delovanja LAS

Z upoštevanjem IRO

Iproj - indikativna višina dovoljenih pravic
porabe finančnih sredstev posamezne LAS na
leto za sofinanciranje izvedbe projektov iz lokalnih razvojnih strategij

ILAS - indikativna vsota dovoljenih pravic porabe finančnih sredstev za posamezno
LAS.

Z upoštevanjem IRO

Iprip - Indikativna višina dovoljenih pravic
porabe finančnih sredstev posamezne pripoznane LAS na leto

845

Možno
št. točk
5
5
5
10
10
10
10
100

Potrjene bodo LAS, ki bodo pri tem ocenjevanju dosegle vsaj 75 točk. LAS, katerih
strategije bodo ocenjene med vključno 50
in vključno 74 točkami, bodo pozvane na
dopolnitev strategije. Dopolnjene strategije
pa lahko, četudi izpolnjujejo vse zahteve za
dopolnitev, prejmejo največ 75 točk.
Ocena kakovosti partnerstva

15

5
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Jasno izraženo
partnerstvo in razdelitev
nalog med sodelujočimi
za izvajanje lokalne
razvojne strategije
Zagotavljanje sodelovanja
vseh članov LAS pri
pripravi, upravljanju in
izvajanju strategije
Učinkoviti in pregledni
postopki delovanja
Partnerstvo predstavlja
zaokroženo podeželsko
območje
Izkušnje in uspešnost
pristopa »od spodaj
navzgor«, v razvojnih
programih, ki so se izvajali
na območju LAS
Partnerstvo zagotavlja
enakost spolov in mladih
Zagotovitev lastnih
sredstev za delovanje
partnerstva
Skupaj točk

Možno
št. točk

1

1
1
1

1
1
1
7

Potrjene bodo LAS, ki bodo pri tem ocenjevanju dosegle vsaj 5 točk ob pogoju, da
prejmejo točko pri kriteriju C,D in G.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje
pristopa Leader vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor,
– vzorec pogodbe,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec,
– seznam in navodilo za izdelavo obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– podatki in seznami.
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Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja in strukturno politiko, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/.
XI. Rok in način prijave:
1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, (velja poštni žig), od dneva
objave javnega razpisa do objave obvestila
o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen
na spletnih straneh MKGP.
2) Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis LAS«. Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge po pošti, označen s strani pošte.
3) Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani MKGP, v
skladu z zahtevami javnega razpisa.
4) Sestavni deli vloge morajo biti speti
in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v ustreznih
mapah, ter priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja.
5) Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na MKGP, tel. 01/478-91-28
v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
leader.mkgp@gov.si.
XII. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1) MKGP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu prispetja vlog in sproti.
2) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
bo obravnavala pisarna Leader in jih ocenila
glede na določbe razpisa. Za ocenjevanje
vlog lahko minister imenuje strokovno komisijo.
3) Ocenjevanje kvalitete partnerstva in
lokalnih razvojnih strategij se izvaja po sklopih. Posamezen sklop praviloma vsebuje
najmanj pet vlog. Ocenjevanje sklopov se
prične, ko je popolnih vsaj pet vlog oziroma najkasneje 15. 4. 2008, 15. 6. 2008 in
15. 9. 2008, tudi če je v sklopu manj kot pet
popolnih vlog.
4) Po odprtju se pregleda popolnost vloge. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja vloge
pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge
na MKGP, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v
navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
5) Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti, ko
je bila oddana popolna vloga.
6) Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa ali so vsebinsko neustrezne,
se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se
ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista
vloga, ki preseže določen prag minimalnega
števila točk.
7) O vlogah odloči minister z odločbo.
Zoper odločbo ministra ni dopustna pritožba, možen pa je upravni spor.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Ob-2615/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XV. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4.osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07) (v
nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep 322 – obnovo in razvoj vasi
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne
kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za
obnovo in razvoj vasi, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju
enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za obnovo in razvoj vasi za
leto 2007, z možnostjo koriščenja do 31. 12.
2009, je 6.000.000,00 €, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
4.500.000,00 €,
– slovenska soudeležba: 1.500.000,00 €.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev.
II. Vlagatelji: vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so občine.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe:
Sklop 1: Urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih
naseljih

Predmet podpore je ureditev javnih površin znotraj naselij z namenom zagotavljanja
varnosti prebivalcev in obiskovalcev: ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kolesarskih poti,
javnih rekreacijskih površin.
Sklop 2: Urejanje vaških jeder
Predmet podpore je infrastruktura povezana z izgledom vaških središč: ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov
in izdelkov, položitev električnih in drugih
vodov pod zemeljsko površino, tlakovanje
vaških jeder, prenova fasad (zunanjih ometov) v vaških jedrih, postavitev klopi,ograj,
izveskov in tabel. Prostor mora biti urejen
v vsebinsko celoto in skladen z lokalnim
okoljem.
Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav znotraj naselij
Predmet podpore je izgradnja in ureditev
dohodnih poti, dotokov pitne vode, ograj,
klopi, stojnic, izveskov, tabel. Prostor mora
biti urejen v vsebinsko celoto in skladen z
lokalnim okoljem.
Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno – umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na območju
podeželskega prostora
Predmet podpore je obnova, izgradnja
in notranja oprema večnamenskih zgradb
javnega pomena: kulturni domovi, prostori
za delovanje otrok in mladih, prostori za
medgeneracijsko druženje, e-točke na podeželju.
Upravičeni stroški so:
– Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska,
tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja
ureditev okolice objekta). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala,
prevoza in opravljenih del).
– Nakup nove opreme za namen iz tega
ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT)
in računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces
(stroški transporta, montaže opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe kot
so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, povezani s pripravo in izvedbo projektov, ki lahko predstavljajo vrednost
v deležu 10% skupne priznane vrednosti
naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
o dodelitvi sredstev do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti
upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev
ali del).
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od
1. 1. 2007 dalje.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo
cen s strani odgovornega projektanta ter
vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov,
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine
in varstvo okolja.
3. Vlagatelj lahko letno predloži samo
eno vlogo.
4. Imeti izdelan investicijski načrt s skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ.
5. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
6. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri.
7. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta.
8. Naložba mora imeti pridobljeno soglasje k finančnemu pokritju naložbe s strani
Ministrstva za finance.
9. Najvišja vrednost naložbe je lahko
600.000 EUR.
10. Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca
operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
11. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
12. Vloga mora vsebovati program dela
oziroma program upravljanja naložbe za
naslednjih pet let v skladu z izhodišči, ki
so objavljene na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
13. Vloga se posreduje tudi v elektronski
obliki (prijavni obrazec (brez prilog), program dela oziroma program upravljanja in
investicijski program, v verziji, ki jo prepozna
Word ali Excel 2000 ali novejši).
Vloga mora biti popolna in doseči 45 ali
več točk pri ocenjevanju.
Posebni pogoji za:
V primeru, da vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora priložiti investicijsko tehnično
dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– v primeru fazne gradnje, predložen
natančen popis že izvedenih aktivnostih in
vrednosti že izvedenih del, ki jih potrdi pooblaščen projektant in nadzornik,

– kadar gre za naložbe v adaptacijo in
gradnjo prostorov ter nakup pripadajoče
opreme, ki se nahaja ali se bo nahajala v
objektih zgrajenih tudi za druge namene, se
od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma
adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd) kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu
glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo ti prostori zasedajo.
V primeru I. sklopa naložba ni upravičena kolikor presega vrednost 200.000 EUR
in se izvaja v naseljih, ki so v 10 km obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Naselja
v 10 km pasu so objavljena na spletnem
naslovu: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_
8. 6. 2007/Seznam_naselij_10_km_pas_s_
Hrvasko.pdf.
Obveznosti upravičenca:
– Upravičenost mora za stroške
vseh storitev, dobav in del, ki so višji od
10.000 EUR, pridobiti ponudbe najmanj
treh ponudnikov. Kolikor se iz objektivnih
razlogov ne more zagotoviti treh ponudb,
se lahko ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem.
– Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka. Kot zaključek naložbe se v
primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v
opravljanje storitve.
– Naložba se mora zaključiti najkasneje
v dveh proračunskih letih od datuma izdaje
odločbe o dodelitvi sredstev.
– Dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem
obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
– Naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
– Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v
pogodbi, ter jo hraniti najmanj še pet let po
zaključku naložbe.
V. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
3. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vouchersko svetovanje,
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
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– namenske stavbe kot so cerkve, župnišča in ostale verske objekte, mrliške vežice,
pokopališča in lovske ter ribiške domove,
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora),
– izdatki pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od
upravičenih stroškov,
– da nepremičnine, na katerih se izvaja
naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na
nepremičnino.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je
naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 10.000 EUR,
– najvišji znesek javne podpore na upravičenca znaša 250.000 EUR,
– v programskem obdobju lahko upravičenec pridobi največ 750.000 EUR.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Rok
za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do
60 dni od prejema popolnega in ustreznega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora
upravičenec priložiti originalne račune z
originalnimi dokazili o njihovem plačilu in
končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani
pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del) z
originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter
poročilo o opravljenem delu, podpisano s
strani upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku,
mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačila v
tekočem letu, ampak v naslednjem letu.
Prejemnik sredstev pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah,
pravic do uporabe pogoja prekinitve pogod-
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be zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere
nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013:
– razvojna ogroženost na ravni SKTE-3
regije v kateri bo izvedena naložba,
– velikost naselja po številu prebivalcev,
v katerem bo izvedena naložba,
– stopnja brezposelnosti v občini, ki je
višja od povprečne v Republiki Sloveniji,
– lokacija naložbe se nahaja na območju
s posebnim varstvenim režimom (krajinskih,
regijskih, ali nacionalnih parkov ter območja,
varovana v skladu s predpisi, ki določajo
varstvo kulturne dediščine).
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za ukrep obnova in razvoj vasi
Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Načela (točke se seštevajo)
Razvojna ogroženost
Velikost naselja po številu prebivalcev
Stopnja brezposelnosti v občini
Lokacija naložbe
Vsebinska ustreznost (točke se ne
seštevajo)
Sklop 4 Obnova in izgradnja
večnamenskih objektov
Sklop 2 Urejanje vaških jeder
Sklop 1 Urejanje površin
Sklop 3 Urejanje infrastrukture
Skupaj

DA
Maksimalno
št. točk
20
20
20
15

25
20
15
10
100

Vloga mora biti popolna in doseči 45 ali
več točk pri ocenjevanju.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za obnovo in razvoj vasi vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor vlagateljev;
– vzorec pogodbe;
– merila za ocenjevanje vlog;
– seznam upravičljivih stroškov;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za obnovo in razvoj
vasi;
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, (velja poštni žig), do objave
obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma

NE
Doseženo
št. točk

porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma porabi sredstev bo
objavljeno na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »ne odpiraj – vloga
na javni razpis Ukrep 322«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92
od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30
in petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih in, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura,
minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O
dnevu žrebanja se obvesti vlagatelja pisno.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik
ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge in
izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju
se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejema vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne
pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil
vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge
na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove
vloge in se uvrsti na konec liste prejetih
vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po
prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se
le-ta ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda glede na
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se jo zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
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ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev za posamezen razpis.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo
na listi popolnih vlog.
Sredstva se upravičencu dodelijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po
pošti na ARSKTRP.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi se podrobneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez
predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega
načrta oziroma investicijskega programa s
strani upravičenca, lahko šteje kot odstop
od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva vrniti
v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo
sredstev, skupaj z zakonitimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu izključno na podlagi
zahtevka za plačilo (v nadaljevanju: zahtevek). Preveri se tudi znesek, ki se plača
upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka. Kolikor znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka,
presega znesek, ki se plača upravičencu
izključno na podlagi zahtevka za več kot
3%, se za razliko uporabi znižanje zneska,
glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe
Komisije (ES) št.1975/2006. Če se ugotovi,
da je upravičenec namerno vložil napačen
zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz
podpore Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec
izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

spodarskih poslopij (hiš, lož, perišč, hlevov,
svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli,
hramov oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za sadje in lan, mlinov in žag, kovačij,
vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih
korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih
delavnic) ter oblikovane narave in kulturne
krajine.
Predmet podpore je:
1. Obnova objekta, ki je kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena.
2. Obnova objekta, ki se nahaja znotraj
območja naselbinske dediščine, ki je razglašen za spomenik lokalnega ali državnega
pomena.
V primeru, da se objekt uporablja kot
stanovanjski objekt ali se znotraj objekta
opravlja nemuzejsko dejavnost, je predmet
podpore samo obnova oziroma sanacija
temeljev, sten, stopnišč in balkonov, stropov, strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, zunanjih ometov (fasade) in stavbnega
pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je
predmet podpore tudi objektu pripadajoča
okolica. Predmet podpore je samo neposredna okolica, če se ta ureja v skladu s
kulturno varstvenimi pogoji.
3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne
krajine.
Predmet podpore je: ureditev poti, ograj,
klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves,
ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev
brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin
in dreves, obnova arhitekturnih elementov
vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni,
pergole.
Sklop 2: Muzeji na prostem
Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in
način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem
primarnem okolju in so odprti za javnost.
Vključujejo lahko premično (predmeti) in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino)
in kulturne krajine.
Predmet podpore je obnova objektov
in območij kulturne dediščine ter prenos
objektov, ki so ali s projektom postanejo
del muzeja na prostem, nakup opreme za
predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio- vizualna oprema) ter ureditev
pripadajoče infrastrukture za obiskovalce
(muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča,
poti, table).
Sklop 3: Ekomuzeji
Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo
lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva
od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo
na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu
dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega
območja ter varovanju dediščine v svojem
izvirnem okolju.
Predmet podpore so obnove objektov
in območij za delovanje ekomuzejev, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio- vizualna oprema)
ter ureditev pripadajoče infrastrukture za
obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije,
parkirišča, poti, table).
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in oprema
prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine,
ki pričajo o vsakdanjem življenju podežel-

Št. 331-28/2007
Ob-2616/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XVI. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega skla-

da za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št.
277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep 323 – ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne
kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za
ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju, ki prispeva k izboljšanju kakovosti
življenja ter zagotavljanju enakovrednejših
bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov,
prispelih na javni razpis za ohranjanje in
izboljševanje dediščine na podeželju, z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2009, je do
2.846.957 €, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
2.135.217,75 €,
– slovenska soudeležba: 711.739,25 €.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev.
Vse naložbe po tem razpisu, morajo biti
zaključene najkasneje do 31. 12. 2009.
II. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki objekta
oziroma prostora, ki je predmet podpore.
III. Predmet podpore
Sklop1: Obnova kulturne dediščine na
podeželju
Obnova kulturne dediščine na podeželju
vključuje obnovo kulturnih spomenikov na
podeželju, ki pričajo o vsakdanjem življenju
in delu prebivalcev na podeželju. Predmet
podpore so kulturni spomeniki (nepremična kulturna dediščina), ki so razglašeni za
spomenik lokalnega ali državnega pomena.
Vključujejo obnovo stanovanjskih hiš in go-
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skega prebivalstva, nakup potrebne opreme
za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdiovizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel.
Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih
poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja.
Predmet podpore je ureditev lokacije
naravne vrednote ali kulturne dediščine in
njene okolice ob poti, ureditev poti, mulatier, obnova oblikovane krajine, ki je javno
dostopna (vrtovi, parki, drevoredi, kali itd.),
ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje
dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij,
ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin
in dreves, obnova arhitekturnih elementov
vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih
kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov, pergol, postavitev tabel in priprava promocijskega materiala.
Tematska pot mora vključevati vsaj tri
točkovne lokacije naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki so s potjo povezane v vsebinsko celoto.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Stroški v zvezi z obnovo ali izgradnjo
objekta ali prostora kot so gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, parketarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije, zunanja ureditev okolice objekta
in dodatna dela), ki so usklajena s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na
nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v septembru 2003 in
dopolnil v juniju 2007(katalog je dostopen
na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si.). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem stroški materiala,
prevoza in opravljenih del), konservatorsko-restavratorski posegi.
– Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2., 3., 4. in 5., vključno
z računalniško programsko opremo. Med
upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme za izvajanje storitev (stroški transporta in montaže opreme).
– Ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe
(honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, projektno tehnična dokumentacija,
poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentiranih
pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja), ki lahko predstavljajo
vrednost v deležu do 10% skupne priznane
vrednosti naložbe.
Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje
oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti.
Vsa gradbena in obrtniška dela na spomenikih, morajo biti izvajana usklajeno s
konservatorsko – restavratorskim projektom
ali programom. Dela morajo biti obvezno
izvajana pod nadzorom konservatorsko –
restavratorske stroke, kar potrdi Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o do-
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delitvi sredstev do 30. 6. 2015. Kot začetek
stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od
1. 1. 2007 dalje.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse
priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno
usklajeni, resnični in točni.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo
cen s strani odgovornega projektanta ter
vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela
morajo biti izvedena v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja graditev objektov, načrtovanje prostora, varstvo kulturne dediščine
in varstvo okolja.
3. Vlagatelj ima poravnane obveznosti
do države.
4. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
5. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd,
Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik,
Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj,
Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš,
Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna,
Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne
na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina,
Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica,
Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj,
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec,
Železniki in Žiri.
6. Vlagatelj mora za naložbe iz sklopov:
Sklop 1: Obnova kulturne dediščine na
podeželju;
Sklop 2: Muzeji na prostem;
Sklop 3: Ekomuzeji;
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine, priložiti naslednje:
– če gre za poseg v objekt ali območje
nepremične kulturne dediščine kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije,
– če gre za predstavitev muzejske zbirke
potrjen obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni
državni muzej (priložen seznam muzejev).
7. Vlagatelj mora za naložbe iz sklopa 1:
Obnova kulturne dediščine na podeželju
– predložiti petletni program upravljanja naložbe (objavljen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si.), v katerem je natančno opredeljena namembnost in je usklajen s konservatorskim programom, ki ga pripravi Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
8. Vlagatelj mora za naložbe iz sklopov:
Sklop 2: Muzeji na prostem;
Sklop 3: Ekomuzeji;

Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine;
– predložiti petletni program upravljanja naložbe (objavljen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si.), v katerem je natančno opredeljena namembnost in je usklajen s pristojnim muzejem.
9. Za naložbe iz sklopa1: Obnova kulturne dediščine na podeželju mora biti objekt
ali območje razglašeno za kulturni spomenik
lokalnega ali državnega pomena. Veljajo le
stalne razglasitve do preklica, začasne razglasitve se ne upoštevajo.
10. Kolikor je vlagatelj fizična ali pravna
oseba, mora imeti izdelan investicijski načrt
z opredelitvijo ciljev v skladu z navodili, ki so
objavljeni na spletni strani MKGP.
11. Najvišja vrednost naložbe je lahko
360.000 EUR.
12. Upravičeni stroški naložbe so samo
stroški, nastali od datuma izdaje odločbe
do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun
morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala,
opreme, storitev ali del).
13. Vloga mora biti popolna in doseči 15
ali več točk pri ocenjevanju.
14. Vloga se posreduje tudi v elektronski obliki (prijavni obrazec (brez prilog) in
poslovni načrt oziroma program dela, v verziji, ki jo prepozna Word ali Excel 2000 ali
novejši).
Kolikor je vlagatelj občina, mora izpolnjevati naslednje specifične pogoje:
1. Imeti izdelan investicijski načrt v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(velja za občine).
2. Naložba mora ob oddaji vloge imeti
pridobljeno soglasje k finančnemu pokritju
naložbe s strani Ministrstva za finance.
3. Izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Posebni pogoj:
Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov se mora nanašati
na celotno naložbo,
– kadar gre za fazno gradnjo, mora biti
predloženo dokazilo o že izvedenih aktivnostih in o vrednosti že izvedenih del, ki ga
potrdi pooblaščeni projektant in nadzornik
ter za sklope 1, 2, 3 in 4 pristojni zavod ali
muzej.
Kadar gre za naložbe v novogradnje oziroma adaptacije prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo
nahajali v objektih zgrajenih tudi za druge
namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd) kot
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
Obveznosti upravičenca:
– mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni ali transakcijski račun v
Republiki Sloveniji,
– predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet podpore,
– mora za stroške vseh storitev, dobav
in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kolikor
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se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem
soglasju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem,
– mora o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno javno službo (pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije ali muzej),
– dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem
obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
– naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/,
– naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka,
– ob zaključku naložbe za sklope 1, 2, 3
in 4 mora upravičenec predložiti strokovno
mnenje pristojnega zavoda, ki izvaja javno službo, da je naložba izvedena skladno
s kulturnovarstvenimi pogoji (za posege v
nepremično kulturno dediščino) oziroma
skladno s prijavljeno vsebino predstavitve
muzejske zbirke. Kot zaključek naložbe se v
primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno
dovoljenje,
– prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
izplačila sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah,
pravic do uporabe pogoja prekinitve pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere
nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh
od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
VI. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za isti upravičljiv strošek, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z
veljavno zakonodajo.
4. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– naložbe izven območja Republike Slovenije,
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v de-
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javnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora),
– vouchersko svetovanje,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– kulturni spomenik ali območje, ki so v
postopku denacionalizacije,
– premično dediščino,
– razstavne eksponate in razstavne zbirke,
– parki, drevoredi in vrtovi, ki pripadajo
sakralnim ali grajskim objektom,
– nakup sadilnega materiala enoletnic.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.000 EUR,
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge
pomoči, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti
pomoči.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Rok
za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do
60 dni od prejema popolnega zahtevka za
izplačilo. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru
večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili
o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca,
ter strokovno mnenje pristojnega zavoda, ki
izvaja javno službo, da je naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji (za
posege v nepremično kulturno dediščino)
oziroma skladno s prijavljeno vsebino predstavitve muzejske zbirke.
Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku,
se zahtevek za to leto zavrže. Upravičenec
lahko v primeru zamude zaradi objektivnih
razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki
veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to
pridobil soglasje ARSKTRP.
Prejemnik sredstev pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva objekta.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah,
pravic do uporabe pogoja prekinitve pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere
nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin.
VIII. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013. Vloga
mora biti popolna in doseči 15 ali več točk
pri ocenjevanju
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za naložbe iz sklopov:
Sklop1: Obnova kulturne dediščine na
podeželju;
Sklop 2: Muzeji na prostem;
Sklop 3: Ekomuzeji;
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine;
Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila
1.
2.
3.
1.
2.

Načela
Razvojna ogroženost
Lokacija naložbe
Upravičenec je mladi prevzemnik
Vsebinska ustreznost
Vsebina naložbe
Pričakovan razvojno ekonomski učinek naložbe
Skupaj

DA
NE
Maksimalno Doseženo
št. točk
št. točk
15
10
5
10
10
50

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za naložbe iz sklopa:
Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih
poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja.
Originalna številka zadeve, ki je predmet
ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila
1.
2.

1.
2.

Načela
Razvojna ogroženost
Lokacija naložbe – varstveni režim (A)
Lokacija naložbe – povezovanje lokacij (B)
Vsebinska ustreznost
Vsebina naložbe
Pričakovan razvojno ekonomski učinek naložbe
Skupaj

DA
NE
Maksimalno Doseženo
št. točk
št. točk
15
10
5
10
10
50

Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi:
– Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06).
– Podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, evidencah MKGP in evidencah
Ministrstva za kulturo (kulturna dediščina)
ter Ministrstva za okolje in prostor (parki
in naravne znamenitosti) o lokaciji naložbe, če se nahaja na območju s posebnim
varstvenim režimom, investicijskega načrta,
program upravljanja.
– Odločbe o dodelitvi sredstev za ukrep
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij v
programskem obdobju 2007–2013 (arhiv
ARSKTRP).
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ohranjanje in izboljševanje dediščine na
podeželju vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor vlagateljev;
– vzorec pogodbe;
– merila za ocenjevanje vlog;
– seznam upravičenih stroškov;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja;
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj
podeželja, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana ali na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, (velja poštni žig), do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljen na spletnih straneh: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »ne odpiraj – vloga
na javni razpis Ukrep 323«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
9. ure do 15.30 in petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih in, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura,
minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O
dnevu žrebanja se obvesti vlagatelja pisno.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik
ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP.
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Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v
škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba,
ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge in
izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju
se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejema vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne
pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil
vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge
na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove
vloge in se uvrsti na konec liste prejetih
vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po
prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se
le-ta ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda glede na
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se jo zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev za posamezen razpis.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo
na listi popolnih vlog.
Sredstva se upravičencu dodelijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev.
Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper
odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po
pošti na ARSKTRP.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi se podrobneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez

glasje lastnika stanovanja ali drugo dokazilo
o soglasju za udeležbo najemnika v investiciji. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki ali najemniki
stanovanjskih in poslovnih prostorov, niso
upravičeni do finančne spodbude, čeprav so
udeleženi v investiciji glede na pripadajoči
solastniški delež.
Na javnem razpisu so lahko podprti naslednji investicijski ukrepi:
A) Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto
Finančne spodbude se bodo dodeljevale
za nabavo in montažo opreme, potrebne za
uvedbo sistema za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah
po dejanski rabi. Pri tem mora biti upoštevan
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih
stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS, št. 52/05)
s pogojem, da morajo biti delilniki vgrajeni v
najmanj 90% odjemnih enot (90% ogrevanih
površin stavbe).
Izvedba ukrepa se dokazuje z računi o
izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju
od 1. 9. 2007 do vložitve vloge, in s kopijo dogovora o načinu obračuna stroškov v
skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom ali
drugega ustreznega akta, sklenjenega med
etažnimi lastniki.
B) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe, katerih gradnja je bila
pričeta pred letom 2003.
Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo kombinacije dveh ukrepov:
vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala
(razen v primeru, da so bili ti že predhodno
vgrajeni) in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema v stavbi. Samo za vgradnjo termostatskih ventilov
ali samo za izdelavo projektne dokumentacije brez izvedbe hidravličnega uravnoteženja
finančna spodbuda ni možna.
Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi,
ki morajo biti izstavljeni v obdobju od 1. 9.
2007 (za projektno dokumentacijo lahko po
1. 1. 2007) do vložitve vloge, in s poročilom
o pregledu delovanja sistema oziroma s poročilom izvajalca o meritvah in nastavitvah
radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.
Izvedba vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja
obsega:
– izdelavo projektne dokumentacije,
– če niso vgrajeni, vgraditev termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo
pretoka,
– vgradnjo regulatorjev diferenčnega
tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri katerem koli pretoku preseže 25 kPa,
– prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu,
– hidravlično uravnoteženje,
– izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali
protokol o meritvah in ročnih nastavitvah
radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.
Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev,
mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi
obstoječega sistema (popis dejansko vgra-

predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega
načrta oziroma investicijskega programa s
strani upravičenca, lahko šteje kot odstop
od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva vrniti
v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo
sredstev, skupaj z zakonitimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu izključno na podlagi
zahtevka za plačilo (v nadaljevanju: zahtevek). Preveri se tudi znesek, ki se plača
upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka. Kolikor znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka,
presega znesek, ki se plača upravičencu
izključno na podlagi zahtevka za več kot
3%, se za razliko uporabi znižanje zneska,
glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe
Komisije (ES) št.1975/2006. Če se ugotovi,
da je upravičenec namerno vložil napačen
zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz
podpore Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec
izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 316-18/2008
Ob-2617/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude za investicije
v povečanje energetske učinkovitosti
obstoječih večstanovanjskih stavb
JR-ST 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dunajska 48, Ljubljana, tel.
01/478-72-00, faks 01/478-72-49 (nadalje:
Ministrstvo).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
spremembe proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07) in
12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančno
spodbujanje učinkovite rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah z najmanj
9 stanovanji oziroma posameznimi deli.
Podprti bodo ukrepi, ki omogočajo znatne
prihranke toplote za ogrevanje stavb ter
izboljšujejo bivalne pogoje. Ti ukrepi so v
nadaljevanju opredeljeni pod oznako A, B
in C.
Do finančne spodbude so upravičeni investitorji izvedb razpisanih ukrepov, ki so
fizične osebe in so etažni lastniki ali najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v
večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji.
Najemnik je upravičen, če je udeležen v
investiciji in je za to v vlogi predloženo so-
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jenih ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk
in drugih elementov z vplivnimi parametri
delovanja),
– izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih in določitev prednastavitve
ventilov. Pri tem morajo imeti termostatski
radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3,
– popis materiala in specifikacijo del,
– shemo dvižnih vodov, ki vključuje:
oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih
vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s
pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami.
C) Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe
Razpis se nanaša na stavbe, za katere se dokazuje pričetek gradnje pred letom
1981.
Pogoj za dodelitev finančne spodbude je
izvedba toplotne zaščite na gradbenih konstrukcijah v obsegu najmanj 100 m2 površin
(glejte tabeli v nadaljevanju).
Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo investicij v skladu s pogoji
razpisa, kar se dokazuje s projektno dokumentacijo in z računi za material in o
izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju
od 1. 9. 2007 do vložitve vloge. Toplotna
zaščita (izolacija) se nanaša na konstrukcije zunanjega ovoja stavbe, ki se sanirajo v
skladu s kriteriji, kot so navedeni v naslednji
tabeli 3.C:

Gradbena konstrukcija (2008)

1. zunanje stene
2. strop proti neogrevanemu
podstrešju
3. streha nad ogrevanim
podstrešjem
4. strop nad ne ogrevano
kletjo
5. vgradnja zasteklitve
6. zamenjava oken

Priporočena
debeline
toplotne
izolacije*

Minimalna
debeline
toplotne
izolacije

Maksimalna
toplotna
prehodnost
Umax

Finančna
spodbuda

cm

cm

W/m2K

EUR/ m2

12

8

0,40

25

20

0,25

30

20

0,20

10
–
–

6
–
–

0,50
1,10
1,40

Za izolacijske obloge nosilne konstrukcije štejejo materiali, katerih (ekvivalentna)
toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK.
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev:
Vlogo na razpis vloži upravnik, ki upravlja
s stavbo v skladu s prvim odstavkom 48.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03), lahko pa tudi individualni lastnik
večstanovanjske stavbe (ne pa lastnik posameznega dela stavbe). V primeru, da sta
lastnika stavbe dva, je vlagatelj eden v soglasju z drugim lastnikom.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem prosilcem v skladu z
ostalimi kriteriji izračunani deleži finančne
spodbude lahko znižani na sorazmerne deleže, kolikor bo izračunana skupna vsota
nepovratnih sredstev prosilcem v postopku,
ki izpolnjujejo pogoje, presegla preostala
razpoložljiva sredstva razpisa. Postopek bo
voden v skladu s Pravilnikom o postopkih za

5
(7)*

25

izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07). Dopolnitev vloge bo
možna samo enkrat.
V primeru, kjer so investitorji fizične in
pravne osebe in investicija v dokumentaciji
vloge ni podana za vsakega posebej, se
finančna spodbuda dodeli na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo fizičnim
osebam.
Za izvedbo ukrepov pod točko 3.A se
celotna finančna spodbuda določi na osnovi
vrednosti 8 EUR za vsak vgrajen delilnik na
ogrevalo (v primeru razdeljevanja z merilniki
toplote največ 40 EUR na stanovanje). Ne
glede na to celotna finančna spodbuda ne
more presegati 30% vrednosti, izkazane z
računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.
Za izvedbo ukrepov pod točko 3.B se
celotna finančna spodbuda določi na osnovi
seštevka vrednosti:
– za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje v vrednosti 20 EUR
na ogrevalo, vendar ne več kot 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v
skladu s projektno dokumentacijo, in
– za izdelavo projektne dokumentacije
v znesku, dobljenem s seštevkom vrednosti 1EUR na ogrevalo in 5 EUR na dvižni
vod ogrevalnega sistema, vendar ne več kot
50% računa (izstavljenega po 1. 1. 2007) za
izdelavo projektne dokumentacije.
V primeru izvedbe ukrepa pod točko
3.C se celotna finančna spodbuda izračuna glede na bruto površino izvedbe toplotne zaščite s seštevkom finančnih spodbud
za posamezno gradbeno konstrukcijo, kot
je določeno v tabeli 3.C v točki 3.C. Za
vgrajeno vsaj minimalno debelino toplotne
izolacije pripada 5 EUR/m2. V primeru izvedbe, s katero se doseže najmanj priporočeno debelino izolacije (v skladu z 2. stolpcem tabele 3.C, z opombo*), pa pripada
povečana finančna spodbuda na osnovi 7
EUR/m2* površine toplotne zaščite. Ne glede na tako izračunani znesek pa celotna
finančna spodbuda ne more presegati 20%
vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.
Prejemnik finančne spodbude ima obveznost, da bo spremljal porabo energije v
stavbi. Za dve ogrevalni sezoni po sklenitvi
pogodbe o finančni spodbudi bo, ne da bi
bil izrecno pozvan ali pa na posebno zahtevo Ministrstva, Ministrstvu posredoval letno
bilanco porabe energije v stavbi s podatki o
učinkih ukrepov na rabo energije v stavbi.
Poleg tega bo najmanj dve leti po sklenitvi pogodbe o finančni spodbudi hranil vso
dokumentacijo o izvedbi investicije in Ministrstvu omogočil kontrolni ogled izvedbe
investicije. V nasprotnem primeru bo moral
Ministrstvu, na prvi poziv, vrniti vsa dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: za finančne spodbude so na proračunski postavki 5539 v Spremembah proračuna RS
za leto 2008 zagotovljena sredstva okvirno
190.000,00 EUR.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: v obdobju od 1.6. do 31. 12. 2008, na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Na posameznem odpiranju bodo odprte prispele vloge, ki bodo oddane na pošti
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za prvo odpiranje do vključno 6. 5. 2008,
nato do vključno 8. 7. 2008 in vključno 6. 10.
2008, vendar najkasneje do roka, ki bo določen v objavi o porabi sredstev razpisa.
Za pravilno vloženo vlogo šteje pravočasno oddana vloga v pravilno označeni zaprti ovojnici, in sicer na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen
pripis »Vloga za finančno spodbudo JR-ST
2008 – Ne odpiraj!« in v levem zgornjem
kotu mora biti naveden naziv in polni naslov
vlagatelja.
Prosilci morajo vloge oddati na poštah
na okencih za strojno sprejemanje vlog,
po možnosti priporočeno, tako da bo iz
poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. Kolikor
natančen čas oddaje ne bo razviden, se
upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom
oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s
komisijskim žrebom.
Neustrezno dostavljene ali označene
vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prosilcem.
8. Datumi odpiranja za dodelitev sredstev
Vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka
posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne
8. 5. 2008 in naslednja, ki se bodo izvajala do porabe sredstev, dne: 10. 7. 2008 in
8. 10. 2008. Odpiranje, ki ne bo javno, bo
potekalo v prostorih Ministrstva za okolje
in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska
47, Ljubljana.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je
45 dni od izvedbe odpiranja vlog.
10. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: dostopna je na
spletni strani: www.aure.si. Naročite jo lahko
tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva ali po faksu 01/478-72-49 do roka, ki
velja za predložitev vlog.
11. Dodatne informacije o razpisu lahko
dobite po tel. 01/478-71-00 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure. Nasvet pri
pripravi investicije glede vrste in tehnične izvedbe ukrepov lahko dobite pri energetskih
svetovalcih. Seznam z informacijo o urniku
delovanja svetovalnih pisarn in za dogovor o obisku je na http://www.aure.si/index.
php?MenuID=42&MenuType=C&lang=SLO
&navigacija=on.
Ministrstvo za okolje in prostor

4. Prijava projekta
Če slovensko industrijsko združenje na
javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati
projekt upravnemu odboru CORNET in tudi
ministrstvu. Če slovensko industrijsko združenje nastopa kot narodni prijavitelj, mora
poskrbeti za dostavo vloge na ministrstvo
po določilih tega razpisa in na način, opisan
v Guidelines …
Projekt lahko traja največ dve leti.
Narodni prijavitelji imajo možnost svoji
nacionalni agenciji (v Sloveniji je nacionalna
agencija Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) v predogled predložiti
predprijavo, in sicer do 29. 2. 2008. Ostala
pravila in informacije o predprijavi glej v Guidelines …, točka 5.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5.
točki razpisne dokumentacije.
6. Ocenjevanje projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v
osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa, se
uvrstijo v ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na
razpis ne izpolnjeje kateregakoli formalnega
pogoja ali da je prijavitelj v vlogi namenoma
navajal napačne podatke se vlogo, brez nadaljnjega ocenjevanja zavrže.
Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, ocenijo domači ocenjevalci v
skladu z določbami razpisa. To ocenjevanje
izpelje strokovna komisija ministrstva. Strokovna komisija lahko po potrebi v postopek
ocenjevanja vključi tudi zunanje izvedence.
Poleg domačega ocenjevanja, se v skladu
s pogoji razpisa izvede tudi mednarodno
ocenjevanje v skladu z določbami razpisa
CORNET. Projekte ocenijo mednarodni izvedenci.
6.1 Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih:
– Partnerstvo in partnerji (do 60 točk),
– Struktura projekta (do 40 točk),
– Tehnologija in inovativnost (do 40
točk),
– Tržnost in konkurenčnost (do 60
točk).
Podmerila in natančnejši opis posameznih meril je zapisan v razpisni dokumentaciji in predstavljen v ocenjevalnem listu, ki je
priloga razpisne dokumentacije.
6.2 Mednarodna komisija ocenjuje po
naslednjih merilih, v skladu z merili javnega
razpisa CORNET:
– sposobnost koordinatorja za uspešno
izvedbo projekta,
– sposobnost prijavitelja za uporabo raziskovalnih in razvojnih izidov,
– možen vpliv in kakovost mednarodnega konzorcija,
– tehnično-znanstvena ocena.
6.3 Usklajevanje ocen
Po končanem ocenjevanju se na sestanku projektne skupine CORNET preveri in
uskladi podpora vseh držav oziroma regij
vključenih v posamezni projektni predlog.
7. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov CORNET
je na proračunski postavki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v
letu 2008 namenjenih 250.000,00 EUR in v
letu 2009 250.000,00 EUR. Projekt bo lahko

šT. 430-29/2008/2
Ob-2621/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Spremembe proračuna za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07)
in Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006)
in pogodbe CORNET med Ministrstvom

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
Evropsko komisijo št. 016229 objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana
javni razpis
za mednarodne raziskovalne projekte
industrijskih združenj – CORNET
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za
svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med
vse člane.
Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v
okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu CORNET izvaja ministrstvo usklajevanje
politik spodbujanja tehnološkega razvoja.
Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom
»5. skupni razpis CORNET za nadnarodne
predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »5th Joint CORNET Call for
Transnational Collective Research Project
Proposals«), objavljen 21. 1. 2008 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom
za prijavo 30. 4. 2008 do 24. ure in možnostjo predložitve predprijave v predpregled
do 29. 2. 2008.
Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji,
ki je objavljena na spletnem naslovu www.
mvzt.gov.si (javni razpisi).
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa industrijska združenja (definicija industrijskega združenja in vse ostale točke objave tega
javnega razpisa so natančneje obrazložene
v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02),
– od leta 2000 niso pridobila in niso v
postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške pridobila niti niso v
postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali evropskega proračuna,
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
Industrijsko združenje mora raziskovalni
projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima partnerjema iz evropskih držav ali regij,
članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na
tem razpisu (glej 8. stran dokumenta »Guidelines for Consortia Intending to Submit
a proposal in the 5th Joint CORNET Call for
Collective Research Project Proposals.« (v
nadaljevanju Guidelines …), objavljenega
na zgoraj navedenem naslovu (glej točko
4)). Projekt se za primeren smatra le, če ga
podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah.
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prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar je zgornja meja 60.000,00 EUR
v enem letu na projekt (odvisno od števila
prijav, razpoložljivih sredstev in zaprošenih
sredstev). Trajanje projekta je največ dve
leti.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s
posebnim aneksom k pogodbi.
8. Izdelava predloga sofinanciranja: glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge
in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo
izmed pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno podporo na mednarodni ravni
toliko najviše uvrščenih projektov, glede
na ocene ocenjevalcev strokovne komisije, kolikor bo razpoložljivih sredstev. V
primeru, da bo znotraj projektov z zagotovljeno podporo zaprošenih več sredstev,
kot je sredstev na razpolago za izvedbo
razpisa, se bo sofinanciranje projektov sorazmerno zmanjšalo. V primeru, da bi bilo
za zagotovitev sofinanciranja vseh pozitivno ocenjenih projektov potrebno sofinanciranje posameznih projektov zmanjšati za
več kot 20% se izvede zmanjšanje v tem
odstotku, projekti se razporedijo glede na
ocene nacionalnega ocenjevanja in se iz
sofinanciranja izločijo najslabše ocenjeni
projekti. Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 8. točki razpisne dokumentacije.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2008, 2009, 2010.
10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz
10. točke razpisne dokumentacije.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 30. april 2008. Vloga mora biti do tega roka oddana na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga
na razpis CORNET št. 430-29/2008«, na
prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej 30. 4.
2008 do 24. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
Predhodno, in sicer do 29. 2. 2008, lahko
prijavitelji v predogled pošljejo predprijavo.
Oblika, vsebina in vsa ostala določila v zvezi
s predprijavo so natančneje navedena v razpisni dokumentaciji in Guidelines ...
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog, na nacionalni del razpisa, v skladu
z 222. členom Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo
potekalo v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo 9. maja 2008
ob 14. uri. V primeru, da komisija na ta dan
ne bo sklepčna, se odpiranje opravi prvi naslednji možni dan.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
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podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo
dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu CORNET in posebej
o mednarodnem delu razpisa je dostopnih
na www.cornet-era.net. Dodatne informacije
so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin,
e-pošta: urska.zupin@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 17/2008
Ob-2647/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07)
javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju
urejanja prostora in graditve objektov
v letu 2008
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih
fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem, izvajalcem
in investitorjem ter drugim strokovnjakom
za izjeme dosežke na področju urejanja
prostora, graditve objektov na območju Republike Slovenije z namenom: prispevati k
uveljavljanju in promociji primerov dobre
prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti
prostorskega, urbanističnega arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja,
načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na
mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljanje pomena vrednot prostora v družbi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Prejemniki sredstev so lahko društva,
zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi.
– Pridobljena sredstva lahko porabniki
porabijo izključno za financiranje nagradnega fonda.
– Nagrade, za katere naprošajo sredstva
pravne osebe iz prve alinee morajo biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je potrebno
predložiti dokazilo, da so nagrade formalno
uvedene, in sicer splošni pravni akt nosilca
nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade.
– Pogoj za pridobitev finančnih sredstev
je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene pred iztekom roka za porabo sredstev,
in sicer do 12. novembra 2007.
– Nagrade so lahko denarne ali nedenarne.
– Prejemniki nagrad za izjemne dosežke
so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne
skupnosti.
– Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska

dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo
izveden s točkovanjem po naslednjih merilih:
(1) pomen nagrade za slovensko družbo
in prispevek k izboljšanju kvalitete grajenega prostora; (2) izbor nagrajenih dosežkov;
(3) inovativnost in originalnost nagrajenih
dosežkov; (4) tip nagrad; (5) struktura prejemnikov nagrad; (6) reference glavnega
nosilca nagrad; (7) spremljajoče aktivnosti
ob dogodku podelitve nagrad; (8) raven podeljevanja nagrad.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev
za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70
točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne
bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
30.000,00 EUR.
6. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 80% celotne vrednosti
nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 13.000,00 EUR,
ob upoštevanju, da vlagatelj na podlagi ocenitve vlog doseže najmanj 70 točk (70%
maksimalnega možnega števila).
Če bo upravičencev do subvencij več kot
je razpoložljivih proračunskih sredstev, se
bo vsem upravičencem do subvencij delež
subvencioniranja znižal v sorazmerno enakem odstotku.
7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec
vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe
na vsaki strani podpisane in žigosane ter
priloga C »Dokazilo, da je nagrada formalno
uvedena«.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev
je do konca novembra 2008, pri čemer morajo biti nagrade fizično podeljene do 12. novembra 2008.
9. Rok za predložitev vlog
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20. 3. 2008 do 11. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če je odposlana s priporočeno pošto na zadnji dan
za predložitev vloge na javni razpis.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo
25. 3. 2008 s pričetkom ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
c. 21, Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Petra Ložar, tel.
01/478-70-59, faks 01/478-70-10, e-pošta:
petra.lozar@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor

stvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih
pridelkov za tržno leto EU 2008 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor izvajalca;
– Prijavni obrazec:
– Osnovni podatki o vlagatelju;
– Dokazila vlagatelja.
7. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu – podukrep
Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov. Informacije v zvezi z javnim razpisom 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 posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 25. aprila 2008, na spletni strani
Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
8. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
dne objave tega javnega razpisa, do vključno 25. aprila 2008.
Vloge, vložene po 25. aprilu 2008, se
bodo zavrgle s sklepom kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, označen s strani pošte, ime, priimek
oziroma firma in naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
9. Obravnava vlog in postopek odobritve
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.
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.
Popolne vloge se oceni po merilih iz tega
javnega razpisa.
Z odločbo se izbere izvajalca razvoja
izdelkov iz čebeljih pridelkov, ki je dosegel
najvišje število točk. V primeru, da ima več
vlog enako število točk, se izbere tistega
vlagatelja, ki je ponudil nižjo ceno razvoja
posameznega izdelka skupaj z javno objavo.
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.
Prejemnik sredstev (ime in priimek oziroma firma podjetja in kraj), opis aktivnosti
in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo
objavljeni na spletni strani MKGP.
Upravičenec je dolžan na zahtevo Agencije, poročati še pet let od prejema sredstev.
Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 73/08
Ob-2680/08
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija),
na podlagi:
– drugega odstavka 33. 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; UL L št, 163 z dne 30. 4. 2004;
– Programa za izboljšanje proizvodnje
in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je
predložila Republika Slovenija in potrdila
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 razpis
za oddajo vlog za izbiro izvajalca
razvoja izdelkov v okviru ukrepa
Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih
pridelkov
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za ukrep Aplikativne
raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj
izdelkov iz čebeljih pridelkov.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Aplikativne
raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj
izdelkov iz čebeljih pridelkov, v letu 2008,
znaša 17.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13 - EU, v višini 8.500,00 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13 - slovenska udeležba, v višini
8.500,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem
razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelji za ukrep Aplikativne raziskave
v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz
čebeljih pridelkov, so raziskovalne organizacije (pravne osebe ali samostojni raziskovalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj iz-

delkov iz čebeljih pridelkov bo dodeljena
za povračilo stroškov razvoja izdelkov in
čebeljih pridelkov in uvajanje rezultatov v
prakso, pri tem pa mora razvoj izdelkov iz
čebeljih pridelkov privesti do receptur, uporabnih tudi širšemu krogu čebelarjev. Zajema lahko tudi izdelavo širše uporabnih
proizvodnih postopkov za izdelavo izdelkov
iz čebeljih pridelkov, ki niso živila (propolis
kapljice, kreme, šamponi, premazi …).
3.2 Upravičeni stroški so stroški izvajalca
same izvedbe razvoja iz prejšnjega odstavka tega javnega razpisa, ki so nastali med
16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008
in stroški za pripravo in objavo receptur in
proizvodnih postopkov, ki bodo nastali med
dnevom prejema odločbe o izboru po tem
javnem razpisu in 31. avgustom 2008.
3.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški za tekoče poslovanje (stroški za
vzdrževanje, najem itd.);
– stroški za nakup opreme.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo po tem javnem razpisu in na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na
posameznem obrazcu morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedena v
obrazcu vloge.
4.2 Za dodelitev javnih sredstev za izvajanje ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov mora vlagatelj izpolnjevati
naslednje pogoje:
– mora biti registriran za raziskovalno
dejavnost vsaj tri leta;
– če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– izvajalec mora zagotoviti javno objavo
receptur in proizvodnih postopkov.
5. Merila za izbor
Agencija bo izbrala izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov glede na:
1. Skupno število tovrstnih izdelkov, ki jih
je vlagatelj razvil v zadnjih treh letih.
2. Ponujeni nabor izdelkov, ki jih bo vlagatelj razvijal.
3. Ponujena cena razvoja posameznega
izdelka skupaj z javno objavo.
Merilo za ocenjevanje
reference vlagatelja
– skupno število
tovrstnih izdelkov, ki
jih je vlagatelj razvil v
zadnjih treh letih
ponujeni nabor izdelkov,
ki bodo razviti
cena razvoja
posameznega izdelka
skupaj z javno objavo

Najvišje
možno število
točk

20
50

30
Skupno število
točk*:
* seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep Aplikativne raziskave v čebelar-
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Št. 73/08
Ob-2681/08
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija),
na podlagi:
– drugega odstavka 38. 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; UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004 in
– Programa za izboljšanje proizvodnje
in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je
predložila Republika Slovenija in potrdila
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 razpis
za oddajo vlog za izbiro izvajalca
raziskovalne naloge v okviru ukrepa
Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Raziskave koncentracije
polutantov v čebeljih pridelkih
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za ukrep Aplikativne
raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih
pridelkih.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Aplikativne
raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, v letu 2008, znaša 21.510,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-EU, v višini 10.755,00 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-slovenska udeležba, v višini
10.755,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem
razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelji za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, so
raziskovalne organizacije (pravne osebe
ali samostojni raziskovalci), ki izpolnjujejo
predpisane pogoje za dodelitev sredstev,
opredeljene v četrtem poglavju tega javnega
razpisa.
3. Predmet podpore
3.1. Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave
koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih
bo dodeljena za povračilo stroškov raziskav
o vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih
slovenskega porekla (med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek) ter stroškov
objave rezultatov teh raziskav.
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3.2. Upravičeni stroški so stroški izvajalca podukrepa Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, ki so nastali med
dnevom prejema odločbe o izboru po tem
javnem razpisu in 31. avgustom 2008 za:
– za zbiranje vzorcev;
– za izvedbo analiz vsebnosti in koncentracij polutantov v vzorcih;
– za končno poročilo in njegovo javno
objavo.
3.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški za tekoče poslovanje (stroški za
vzdrževanje, najem itd.);
– stroški za nakup opreme.
3.4 Analize koncentracij polutantov obsegajo analize prisotnosti in koncentracije
ostankov fitofarmacevtskih sredstev in prisotnosti ter koncentracije težkih kovin.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo po tem javnem razpisu in na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na
posameznem obrazcu morajo biti priložene
vse priloge in dokazila, ki so navedena v
obrazcu vloge.
4.2 Za dodelitev javnih sredstev za izvajanje ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije
polutantov v čebeljih pridelkih, mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti registriran za raziskovalno
dejavnost najmanj tri leta;
– mora imeti laboratorij, akreditiran za
raziskave prisotnosti pesticidov, herbicidov
in težkih kovin;
– če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– izvajalec mora zagotoviti javno objavo
rezultatov teh raziskav.
5. Merila za izbor
Agencija bo izbrala izvajalca raziskovalne naloge glede na:
1. Skupno število tovrstnih analiz, ki jih je
vlagatelj opravil v zadnjih treh letih.
2. Ponujeni nabor parametrov v ponudbi
3. Ponujeno ceno storitve za analizo
enega vzorca medu.
Merilo za ocenjevanje
število tovrstnih analiz
opravljenih v zadnjih
treh letih
ponujeni nabor
parametrov v ponudbi
cena analize po
posameznem vzorcu

Najvišje možno
število točk
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Skupno število
točk*:
* seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih za tržno leto EU
2008 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;

– Postopek za izbor izvajalca;
– Prijavni obrazec:
– Osnovni podatki o vlagatelju;
– Dokazila vlagatelja.
7. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu – podukrep
Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih. Informacije v zvezi z javnim razpisom 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 posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 25. aprila 2008, na spletni strani
Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
8. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
prvega dne po objavi tega javnega razpisa
do 25. marca 2008.
Vloge, vložene po 25. aprilu 2008, se
bodo zavrgle s sklepom kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, označen s strani pošte, ime, priimek
oziroma firma in naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v
čebeljih pridelkih.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
9. Obravnava vlog in postopek odobritve
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.
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.
Popolne vloge se oceni po merilih iz tega
javnega razpisa.
Z odločbo se izbere izvajalca razvoja
izdelkov iz čebeljih pridelkov, ki je dosegel
najvišje število točk. V primeru, da ima več
vlog enako število točk, se izbere tistega
vlagatelja, ki je ponudil nižjo ceno analize
po posameznem vzorcu.
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma firma podjetja in kraj), opis aktivnosti
in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo
objavljeni na spletni strani MKGP.
Upravičenec je dolžan na zahtevo Agencije, poročati še pet let od prejema sredstev.
Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 39-08
Ob-2502/08
Na podlagi 18. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05-ZVRS-UPB1), 2. člena Odloka o usta-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
novitvi in delovnih področjih Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, št.
7/05 in 122/05), 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), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 93/05, 127/06 – ZJZP),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07) in 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, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: SVLR), objavlja
razpis
za sofinanciranje projektov osnovne
komunalne infrastrukture v romskih
naseljih
I. Razpoložljiva sredstva in upravičenci
1. Sredstva za spodbujanje razvoja območij kjer živi romska etnična skupnost v
Republiki Sloveniji se bodo s tem razpisom
dodeljevala za sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno
infrastrukturo.
Predvidena višina sredstev za ta namen
je 1.478.847,33 EUR, in sicer:
– v letu 2008: 257.315,33 EUR,
– v letu 2009: 320.180,20 EUR in
– v letu 2010: 901.351,80 EUR.
Sredstva so zagotovljena v veljavnem
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki številka 1171: Infrastruktura na območjih, kjer žive Romske etnične
skupnosti.
2. Na razpisu lahko kandidirajo občine,
ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov in so v tekočem mandatu
občinskega sveta v občinski svet izvolile
predstavnika romske skupnosti v skladu
z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 14/07 – ZSPDPO in 94/07 –
ZLS-UPB2).
3. Sredstva, ki bodo upravičencu dodeljena na tem razpisu za leto 2008, morajo
biti s strani upravičenca od SVLR zahtevana
do najkasneje 20. 10. 2008, za leto 2009
do najkasneje 20. 10. 2009 in za leto 2010
do najkasneje 20. 10. 2010, na način, ki bo
določen v pogodbi o sofinanciranju. O morebitni spremembi teh rokov se lahko SVLR in
upravičenec, ob upoštevanju razpoložljivih
sredstev in določil aktov, ki urejajo zaključevanje državnega proračuna, dogovorita z
aneksom k pogodbi o sofinanciranju.
II. Upravičeni nameni, upravičeni stroški
in višina sofinanciranja
1. Sofinancirani so lahko naslednji projekti:
a) vodovodni sistem za eno ali več posameznih porabnikov (vključuje zajetje,
cevovod do hišnega priključka in potrebno
čiščenje) v romskih naseljih;
b) kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev v romskih naseljih;
c) elektrifikacija strnjenih romskih naselij;
d) novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih
cest in poti v romskih naseljih;

e) odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev romskih naselij.
2. Projekt bo sofinanciran do največ
100% izkazanih in plačanih upravičenih
stroškov projekta.
Ne glede na odstotek sofinanciranja iz
prejšnjega odstavka in ne glede na vrednost
celotnega projekta, je zgornja meja sofinanciranja projekta 150.000 EUR, za upravičene stroške iz točk a. do d, oziroma 50.000
EUR za upravičene stroške iz točke e.
3. Upravičeni stroški projekta so:
– kupnina za nakup zemljišč v okviru
romskega naselja, na katerih so postavljena
nelegalno zgrajena bivališča, vendar največ
do 7,5 EUR za kvadratni meter odkupljenega zemljišča. Lastniki zemljišč predvidenih
za odkup, ne smejo biti lastniki zgradb postavljenih na zemljiščih,
– stroški gradnje (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del,
– stroški storitev strokovnega nadzora
pri gradnji.
Davek ni upravičen strošek sofinanciranja.
Kot upravičeni stroški se štejejo samo
stroški, ki so nastali na osnovi pogodb, podpisanih po prejemu sklepa o sofinanciranju.
Stroški bodo upravičeni do sofinanciranja, če bodo nastali v skladu z veljavno
zakonodajo in če bodo izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami.
Projekt bo sofinanciran na podlagi predložene ustrezne dokumentacije, v skladu
z veljavnimi predpisi s področja izvrševanja
državnega proračuna Republike Slovenije,
kot refundacija že plačanih upravičenih stroškov projekta. Črpanje sredstev je možno le
na podlagi originalnih situacij o opravljenih
delih, potrjenih s strani upravičenca in strokovnega gradbenega nadzora, drugih originalnih računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin; plačilo mora biti dokazano
z izpisom AJPES o poravnanih obveznostih
izvajalcem. Upravičenec je odgovoren zagotoviti, da izstavljena situacija o opravljenih
delih ustreza dejanskem stanju na terenu
in določbam pogodbe, kar lahko SVLR kadarkoli tudi preveri. Upravičenci so SVLR, v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev iz razpisa, dolžni omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola realizacije investicije ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na projekt.
Če sredstva niso bila porabljena za
namene, za katere so bila dodeljena, ima
SVLR pravico takoj zahtevati od upravičenca, da vrne vsa nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema do dneva vrnitve sredstev.
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota
aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej
določeno trajanje, ki je omejeno z datumom
začetka in konca.
Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev bo upoštevana specifičnost projekta,
dinamika realizacije projekta in dinamika koriščenja sredstev iz drugih virov. Koriščenje
sredstev bo možno v obsegu razpoložljivih
sredstev proračuna Republike Slovenije.
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Upravičenci lahko izvajajo projekte tudi
fazno. Iz investicijske dokumentacije mora
biti v tem primeru razvidno, da projekt poteka v fazah. Nedvoumno morajo biti določene posamezne faze projekta, ki morajo
biti finančno ovrednotene in časovno opredeljene. Posamezna faza pri izvedbi projekta pomeni ekonomsko nedeljivo celoto
aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno
(tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali faza projekta izpolnjuje
vnaprej določena merila. Faza projekta ima
vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z
datumom začetka in konca.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Prijavitelj mora biti upravičenec po tem
javnem razpisu.
2. Vloga na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec;
2. investicijski dokument, izdelan v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06) oziroma področnimi metodologijami (in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta, v nadaljevanju: DIIP), ki je potrjen s strani odgovorne
osebe prijavitelja. Iz tega dokumenta morajo
biti jasno razvidne naslednje informacije:
– podroben opis bivalnih in socialnih
razmer Romov v občini;
– lokacija naložbe, z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka);
– obseg del po letih;
– finančna konstrukcija z navedbo virov financiranja in dinamiko porabe sredstev;
3. poročilo o že opravljenih delih, če
gre za fazno gradnjo;
4. izjavo s katero izjavlja:
– da bo zagotovil vse potrebne ostale
vire za izvedbo projekta;
– da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri,
mednarodni viri) oziroma, da je za prijavljeni
projekt že bila prejeta podpora (z navedbo
virov in višine prejete podpore po virih);
– da v vlogi navaja resnične podatke;
– da se strinja z razpisnimi pogoji in
merili za izbor projektov iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije;
5. izpolnjen obrazec 3;
6. dovoljenje za poseg v prostor (gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija)
skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05
– ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05-ZVMS,
120/06 – Odl. US in 126/07).
Kolikor bo investitor izvajal dela zgolj na
osnovi lokacijske informacije, mora biti iz nje
jasno in nedvoumno razvidno, da gradbeno
dovoljenje za navedeno investicijo, glede na
določila veljavne zakonodaje, ni potrebno. V
tem primeru mora občina priložiti tudi izjavo,
da za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje; oziroma, če prijavitelj kandidira za
sredstva za nakup zemljišč:
1. izpolnjen prijavni obrazec;
2. podroben opis bivalnih in socialnih
razmer Romov v občini;
3. mapno kopijo;
4. osnutek kupoprodajne pogodbe;
5. izjavo s katero izjavlja:
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– da bo zagotovil vse potrebne ostale
vire za izvedbo projekta;
– da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri,
mednarodni viri) oziroma, da je za prijavljeni
projekt že bila prejeta podpora (z navedbo
virov in višine prejete podpore po virih);
– da v vlogi navaja resnične podatke;
– da se strinja z razpisnimi pogoji in
merili za izbor projektov iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije;
6. izpolnjen obrazec 3;
7. lokacijsko informacijo.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena
sredstva za izvedbo celotnega projekta (razen sredstev, za katera kandidira na tem
javnem razpisu).
4. Prijavitelj mora oddati vlogo na ta javni
razpis v skladu z določili javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
IV. Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog
Pri ocenjevanju vlog, bo komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, upoštevala naslednja merila:
1. delež lastnih sredstev prijavitelja za
izvedbo projekta; vloga prejme za vsak odstotek sofinanciranja, ki ga prispeva upravičenec v finančni konstrukciji projekta, po 1
točko, za vsak odstotek sofinanciranja večji
od 50% pa še dodatni dve točki (projekt lahko po tem merilu prejme največ 150 točk);
2. vpliv projekta, ki je predmet vloge, na
izboljšanje infrastrukture v romskih naseljih:
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev
dostopa vseh prebivalcev romskega naselja
do komunalne infrastrukture (vodovoda ali
elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme
projekt 30 točk; kadar se z istim projektom
rešuje več od navedenih vrst infrastrukture,
se točke seštevajo (npr. če se s projektom
ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga
točkuje s 60 (30+30) točkami; projekt lahko
po tem merilu prejme največ 120 točk);
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev
dostopa večine prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture (vodovoda
ali elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme
projekt 20 točk; kadar se z istim projektom
rešuje več od navedenih vrst infrastrukture,
se točke seštevajo (npr. če se s projektom
ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga
točkuje s 40 (20+20) točkami; projekt lahko
po tem merilu prejme največ 80 točk);
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev dostopa posameznih prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture
(vodovoda ali elektrike ali kanalizacije ali
ceste), prejme projekt 10 točk; kadar se z
istim projektom rešuje več od navedenih
vrst infrastrukture, se točke seštevajo (npr.
če se s projektom ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga točkuje z 20 (10+10)
točkami; projekt lahko po tem merilu prejme
največ 40 točk);
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev (odškodnino), za nezakonito pozidano
zemljišče, dejanskim lastnikom, prejme projekt 15 točk;
3. proračunska sredstva:
– delež dodeljenih proračunskih sredstev, ki jih je občina prejela na prejšnjih
razpisih (Javni razpis za sofinanciranje
projektov osnovne komunalne infrastrukture na območjih kjer živi romska etnična
skupnost (Uradni list RS, št. 6/02), Javni
razpis za sofinanciranje projektov osnovne
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komunalne infrastrukture v romskih naseljih
(Uradni list RS, št. 98–99/04), Izvedbeni
program pomoči občinam pri urejanju najnujnejše osnovne komunalne infrastrukture
v romskih naseljih (Sklep Vlade Republike
Slovenije št. 30301-5/2005/3, z dne 7. 7.
2005) in vse njegove dopolnitve ter Javnega razpisa za sofinanciranje projektov
osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih (Uradni list RS, št. 53/07)), od
celotno razpoložljivih sredstvih na navedenih javnih razpisih, programu oziroma novelaciji programa. Vsak odstotek dodeljenih
sredstev predstavlja eno točko. Vsota vseh
točk je divizor.
Vsoto točk, ki jih je investicija prejela
na osnovi točke IV/2, teh meril, delimo z
divizorjem.
Komisija si pridržuje pravico, da podatke
glede opremljenosti romskih naselij z komunalno infrastrukturo, ki jih navaja prijavitelj, primerja s podatki, ki jih je pripravila
Strokovna skupina za reševanje prostorske
problematike romskih naselij v Sloveniji imenovana pri Ministrstvu za okolje in prostor in
v primeru razlik upošteva oceno Strokovne
skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji.
Komisija za odpiranje in oceno vlog bo
najprej ocenila vloge prijaviteljev in jih uvrstila v seznam, glede na prejeto število točk,
od vlog z največ točkami do vlog z najmanj
točkami. Predlagala bo razdelitev razpoložljivih sredstev tako, da se sredstva dodelijo vlogam po vrstnem redu na seznamu
do porabe sredstev, ob upoštevanju maksimalnega možnega zneska sofinanciranja, opredeljenega s tem javnim razpisom.
Sofinancirani bodo projekti, katerih vloge
bodo prejele višje ocene. Kadar bodo vloge
ocenjene z enakim številom točk, bo komisija pri uvrščanju v seznam upoštevala
višino predhodno uvrščenih projektov za istega prijavitelja na razpisih oziroma programu iz točke 3 tega poglavja; prednost bodo
imeli prijavitelji z manjšo višino odobrenih
sredstev. Pri razdelitvi sredstev bo komisija
upoštevala dinamiko sofinanciranja, predvideno v vlogah prijaviteljev, kolikor bodo
razpoložljiva sredstva tega javnega razpisa
to dopuščala; v nasprotnem primeru bo komisija predlagala odobritev sofinanciranja v
spremenjeni dinamiki.
V. Rok za predložitev vlog, obravnava
vlog in podpis pogodb:
1. Rok za predložitev vlog je 21. 3. 2008
do 15. ure. Vloga bo pravočasna, če bo do
navedenega roka prispela na naslov SVLR.
Vloge se bodo odprle v roku do 31. 3. 2008.
Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vlogo pošlje predlagatelj na naslov:
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti
ovojnici, ki je na sprednji strani označena z
oznako »Ne odpiraj – Romska infrastruktura« in z nazivom ter naslovom pošiljatelja v
levem zgornjem kotu ovojnice.
Razpisna dokumentacija vsebuje obrazec za pravilno opremo ovojnice, ki ga lahko
izpolnite in nalepite na ovojnico.
V primeru, da predlagatelj kandidira na
razpisu z več projekti, mora vsak projekt
vložiti kot ločeno vlogo, torej mora biti vsaka
vloga poslana v svoji ovojnici.
3. Odpiranje in oceno vlog bo opravila
komisija za odpiranje in oceno vlog. Komisija bo pred odpiranjem zavrgla vse nepra-

vočasne vloge in vloge z nepravilno označenimi ovojnicami in jih vrnila pošiljateljem.
Komisija bo o odpiranju vlog vodila zapisnik, predlog izbora prejemnikov spodbud
pa podala s končnim poročilom o izvedbi
javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila,
da je prijava na razpis nepopolna, bo predlagatelj v osmih dneh od odpiranja vloge
pozvan k dopolnitvi le-te. Predlagatelj mora
dopolniti vlogo v osmih dneh od prejema
obvestila o dopolnitvi. Nepopolne vloge,
ki jih predlagatelji v določenem roku ne
bodo ustrezno dopolnili, bodo zavržene s
sklepom.
4. Na podlagi ocene popolnih vlog bo
strokovna komisija pripravila predlog izbora
prejemnikov spodbud.
5. Sklep o dodelitvi sredstev izda minister, odgovoren za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Zoper sklep je možna
pritožba. Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809).
6. Po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev
so upravičenci dolžni opraviti izbiro izvajalca
del v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in dostaviti SVLR naslednjo dokumentacijo za vsak odobren projekt posebej:
1. javni razpis za oddajo del in/ali nabavo
opreme (če je potreben);
2. razpisno dokumentacijo, na osnovi katere je izvajalec pripravil ponudbo;
3. zapisnik o odpiranju ponudb;
4. poročilo o oddaji naročila;
5. obvestilo o oddaji naročila;
6. ponudbo izbranega izvajalca;
7. izvajalsko pogodbo s predračunom
oziroma, v primeru nakupa zemljišč, dostaviti originalno, podpisano, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, na kateri je
izkazano, da je plačan davek.
Na podlagi te dokumentacije bosta SVLR
in upravičenec podpisala pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Pogodba je lahko
večletna. Rok sklenitve pogodbe je do 75
dni od vročitve sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta, v primeru izrednih okoliščin
pa se lahko dogovori tudi daljši rok sklenitve
pogodbe, če določila izvrševanja proračuna
tak rok dopuščajo.
V primeru, da je dokumentacija, ki je
podlaga za podpis pogodbe pomanjkljiva,
se lahko dopolni najkasneje v 15 dneh od
prejema poziva za dopolnitev dokumentacije. V primeru, da bo tudi po tem roku dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta in od sklenitve
pogodbe.
VI. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije:
1. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: http://www.
svlr.gov.si/si/razpisi_za_obcine/aktualni_
razpisi/ oziroma jo lahko pridobite na Službi
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, v glavni pisarni v 4. nadstropju, vsak dan med 9. in 12. uro.
2. Dodatne informacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Erik Tomaž Žigon, elektronski naslov: tomaz-erik.zigon@gov.si,
faks 01/478-37-60.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2597/08
Javni razpis
Garancije Sklada za bančne
investicijske kredite s subvencijo
obrestne mere (P1)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je agent:
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 v vlogi nosilca proračunske postavke.
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 ZPOP-1),
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, št. 47602-4/2008/3), Splošnih pogojev
poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Enotnega
programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004/2006 (sklep Vlade RS z
dne 11. 12. 2003), Dopolnjenega programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep
Vlade RS, št. 31001-1/2007/13 z dne 15. 11.
2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/06), 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) 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 garancije Sklada za
bančne investicijske kredite s subvencijo
obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje
d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.,Poštna banka Slovenije d.d., BKS
Bank AG, NLB Zazavje d.d., NLB Domžale
d.d., Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka
d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Volksbank-Ljudska banka d.d., Bawag banka
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova
Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d.
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Ugodnost kredita je izražena v nižji
obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti
koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
Garancija Sklada predstavlja povečano
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja,
ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov
investicijski ciklus.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP, ki so organizirana kot gospodarske
družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu
javnega razpisa drugače določeno.,
V skupino srednje velikih podjetij sodijo
podjetja, 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.
V skupino malih podjetij sodijo podjetja,
ki imajo manj kakor 50 zaposlenih in imajo
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR.
V skupino mikro podjetij sodijo podjetja,
ki imajo manj kakor 10 zaposlenih in imajo
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 2 milijona EUR.
Ostala določila opredelitve MSP so
skladna z opredelitvijo MSP iz Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja
2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5. 2003,
str. 36. Neuraden izvleček iz Priporočila
Komisije 2003/361/ES v slovenskem jeziku najdete na spletni strani http://www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=109.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v težavah – 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,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
– so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih
subjektov (Uradni list RS, št. 43/07), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS,
št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 3 let, od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila
državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila
de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati

Št.

21 / 29. 2. 2008 /

Stran

861

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.
O de minimis pomoči lahko govorimo le,
ko je mogoče vnaprej brez ocene tveganja
natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije („pregledna pomoč“). To pomeni v primeru
pomoči, predvidene v okviru jamstvene sheme za podjetja, ki niso podjetja v težavah,
da zajamčeni del posojila, predvidenega v
okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000
EUR na podjetje (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju 750.000
EUR na podjetje). Jamstvo ne presega 80%
posojila, kateremu je namenjeno.
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.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– podjetje mora zagotavljati povečanje
števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega),
– podjetje mora izboljšati opremljenost in
delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali
dodane vrednosti na zaposlenega,
– podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– investicija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji.
4.2. Kreditni in garancijski pogoji:
– višina upravičenih stroškov investicije
ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je
350.000 EUR,
– garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene
stroške investicije, ki se nanašajo na nakup
nove tehnološke opreme in za podjetja s
statusom novega podjetja,
– garancija v višini 60% glavnice kredita
brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške,
– obrestna mera za kredit pri banki je
EURIBOR 6mesečni + 0,7%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do 10
let,
– za odplačevanje glavnice je možen
moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu s
tarifo banke,
– provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije
enkratno,
– zavarovanje kredita izvede banka v
skladu z njenimi pogoji poslovanja,
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarova
Za novo tehnološko opremo se upošteva vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v
letu2007.

Novo podjetje je podjetje, ki ima od 1 do 9
zaposlenih in ni registrirano več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge ter podjetje izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj 4 mesece.
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nja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se
bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.
5. Merila za izbor končnih prejemnikov, ki
izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
– kvantitativna (število novo zaposlenih;
komisija ocenjuje nova delovna mesta tudi
glede na realizacijo načrtovanega zaposlovanja v preteklosti, lastna udeležba, dinamika rasti poslovanja, tržna naravnanost,
vpliv na okolje, donosnost poslovanja, čisti
dobiček na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
– analiza finančnega položaja podjetja
(finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg), oceno
finančne projekcije poslovanja podjetja za
naslednja tri leta),
– kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine
poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske
upravičenosti investicije glede na situacijo
na trgu in glede na realnost izvedbe).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od
možnih 100 točk po kvantitativnih merilih
preide v analizo finančnega položaja podjetja in kvalitativno ocenjevanje. V primeru,
da je projekt prejel manj kot 45 točk po
kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno
mnenje v kvalitativni oceni in ne more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne
mere za kredit.
Na podlagi analize finančnega položaja
podjetje pridobi podporno bonitetno oceno
z oznako A, B, C, D ali E, kjer je A najboljša in E najslabša bonitetna ocena. Analiza
finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena in se smiselno upošteva v
kvalitativni oceni.
Na podlagi kvalitativne analize projekt
pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog projektov za vse popolne in ustrezne
vloge in ga skupaj s pridobljenim pozitivnim
ali negativnim mnenjem in bonitetno oceno
posreduje v odločanje Upravi Sklada. Če
pridobi pozitivno mnenje več projektov, kot
je na razpolago razpisanih sredstev, imajo
prednost tisti projekti, ki so pridobili več točk
pri kvantitativni oceni. Če imajo kateri od
projektov isto število točk pri kvantitativni
oceni, imajo prednost projekti, ki so pridobili
več točk pri oceni novo zaposlenih.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o
neodobritvi projekta.
6. Višina garancijskega potenciala, ki bo
na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 9.000.000 EUR.
7. Upravičeni stroški investicije
Garancija Sklada se odobri za upravičene stroške investicije:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opre-
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me, nakupa zemljišč, stroške komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– pripadajoča obratna sredstva v višini
največ 20% kredita, če je v investicijskem
projektu izražena potreba po teh sredstvih.
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Državna pomoč po pravilu de minimis
se odobri za upravičene stroške, nastale
od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško
upniškega razmerja.
8. Obdobje v katerem morajo biti izdane
garancije sklada: garancije Sklada se izdajajo najkasneje do 31. 3. 2009. Garancije ni
mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki
nadomeščajo stare kredite.
9. Viri sredstev
Sredstva bremenijo:
– Tehnološki sklad v višini 1,535 mio
EUR (stroški materialni in nematerialnih investicij ter pripadajoča obratna sredstva),
– Rezervni sklad Sklada v višini
0,755 mio EUR (stroški materialni in nematerialnih investicij ter pripadajoča obratna
sredstva).
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih:
– Tehnološki sklad – 100% sredstva SLO
proračuna in
– Rezervni sklad Sklada – 100% sredstva Sklada.
11. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 20. 3. 2008,
10. 4. 2008, 10. 5. 2008, 10. 6. 2008, 10. 7.
2008, 10. 9. 2008 in 10. 10. 2008.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne
predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 10. 10. 2008
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred 10. 10. 2008, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
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 bodo prispele po 10. 10. 2008
ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno
formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada bo

Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja maks. 10% višine upravičenih
stroškov celotne investicije.

V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelane s
strani neodvisne institucije.

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, posredovala vlagateljem sklep o
odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada 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 pridobitev garancije
Sklada, vzorec pogodbe o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri svetovalcu 3 (Marjana Šipek)
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. 02/234-12-74 – Bojana Mikeln,
02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64
– mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge:
1. Prijavni list za garancijo Sklada za
bančne investicijske kredite s subvencijo
obrestne mere (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/razpisi 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).
2. Poslovni načrt. Za investicije, ki presegajo 500.000 EUR je potrebno priložiti še investicijski program izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006).
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi investicijskega kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30
dni glede na datum oddaje vloge):
– za gospodarske družbe: BON-1/P
(AJPES),
– za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od
pristojne davčne izpostave.
5. 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).
6. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za
podjetja s statusom novega podjetja:
– obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz
transakcijskega računa z razvidnimi datumi
nakazil.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo investicije.
Podjetja, ki bodo oddala vlogo na rok
20. 3. 2008 in 10. 4. 2008, morajo k vlogi
priložiti še bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2006 in 2007, ker v tem
obdobju še niso razpoložljivi bilančni podatki
na AJPES.
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Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 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 razpisa,
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 na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – vloga za garancijo
sklada za bančne kredite-p1«.
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.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj 11 let od datuma izdaje
garancije, za potrebe bodočih preverjanj.
Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok
podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet
investicije v območju regije in v podjetju vsaj
pet let po zaključku investicijskega projekta
za isti namen. Predmet investicije torej ne
sme biti prodan, oddan v najem ali leasing
tretjim osebam najmanj v obdobju petih let
po zaključku investicijskega projekta,
– pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Slovenski podjetniški sklad

36.221 EUR, ko je premija določena v višini
5% oziroma 10% vrednosti kredita. Metodologija dodeljevanja premij je na vpogled na
sedežu RCR.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo omejen glede na sedež podjetja, v eni izmed zgoraj naštetih občin ima lahko le podružnico.
Bistveno je, da se bodo nova delovna mesta
odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo
dejavnost oziroma investicija, ki je predmet
vloge, realizirala v Občinah Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje ali Zagorje
ob Savi.
– Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti
od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja,
pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča
in pridobivanje projektne dokumentacije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge,
ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež
dejavnosti oziroma podružnico na območju
Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– boniteta preteklega poslovanja oziroma
kreditna sposobnost,
– načelo donosnosti, likvidnosti projekta
in ocena možnosti realizacije projekta,
– predvideno odpiranje novih delovnih
mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu
RS za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi
kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih

Ob-2497/08
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema Rudnika
Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR)
v sodelovanju z NLB Banko Zasavje, d.d.,
Trbovlje, objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče,Šmartno, Trbovlje in
Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa
so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v
višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče,Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi
z možnostjo prezaposlitve delavcev Rudnika
Zagorje v zapiranju (RZVZ) ali brezposelnih,
prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje:
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini do 626.000 EUR.
– Doba vračanja kreditov je od 1 do 10 let
v skladu z namenom kredita.
– Prosilec lahko pridobi moratorij na vračanje kredita od 6 do 12 mesecev.
– Pogodbena obrestna mera za kredite
je šest mesečni EURIBOR + 0,9% na letni
ravni.
V primeru spremembe obrestne mere v
teku samega razpisa bo le-ta objavljena na
sedežu RCR.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– V primeru, da kreditojemalec prezaposli delavca RZVZ in dokaže s predložitvijo
M1/M2 obrazca, da je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija
v višini 3.622,10 EUR oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. V primeru, da kreditojemalec zaposli za nedoločen
čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot
brezposelna na Uradih za delo Hrastnik,
Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško pred zaposlitvijo najmanj tri mesece in to dokaže
z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu
prizna premija v višini 1.811,05 EUR oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce v
obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma
garanciji do pogodbenega določenega roka
za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe
o premiji izročiti poleg M1/M2 obrazca in
potrdila o obdobju brezposelnosti (v primeru
zaposlitve delavcev, prijavljenih na Zavodu)
tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel
trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu
zaposlenih. Po poteku dveh let od podpisa
pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma
najmanj tolikšno, kot je bilo na dan podpisa
pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki jih
lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme
preseči 5% vrednosti kredita v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb, prijavljenih
na Zavodu RS za zaposlovanje, oziroma
10% vrednosti prejetega kredita v primeru zaposlovanja presežnih delavcev RZVZ.
Posamezna premija se ne deli, ampak je
določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih od
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trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja);
– z boljšo boniteto;
– katerih investicija predstavlja naložbo v
dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes;
– ki bodo predvidoma prezaposlili več
delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih
na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 83,46 EUR in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
Prosilci morajo ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 0,2% provizijo za izdano garancijo od vrednosti garancije oziroma
najmanj 5 EUR.
Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo v višini 0,2% letno od
stanja kredita oziroma najmanj 20,86 EUR
do vključno 4.200 EUR kredita oziroma najmanj 41,73 EUR nad 4.200 EUR kredita.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za

dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev oziroma do 31. 12. 2008.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05 in 03/566-05-06.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Št. 366
Ob-2508/08
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB),
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zdravil iz
državnih blagovnih rezerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja naslednjih zdravil:

Del. šifra
ATC

Naziv zdravila

EM

Količina

Rok uporabnosti

Lokacija

007927
N03AG01

DEPAKINE CHRONO 300 mg tabletes podaljšanim sproščanjem 100x
valprojska kislina

SC

200

10/2009

Lek, Ljubljana

006408
B01AC04

PLAVIX 75 mg filmsko obložene
tablete 28x
klopidogrel

SC

8910

03/2009

Lek, Ljubljana

093041
H05BA01

MIACALCIC NASAL 200 pršilo za nos 2 ml
(2200 i.e./ml)
sintezni kalcitonin lososa

SC

3396

03/2009

Kemofarmacija,
Ljubljana

008559
N02BA01

ASPIRIN 500 mg tablete 20x
acetilsalicilna kislina

SC

420

06/2009

UKC Ljubljana

008559
N02BA01

ASPIRIN 500 mg tablete 20x
acetilsalicilna kislina

SC

100

05/2010

UKC Ljubljana
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Naziv zdravila

EM

Količina

Rok uporabnosti

Lokacija

079642
J01DD04

LENDACIN 2 g prašek za raztopino za injiciranje
zloženka s 5 vialami po 2 g praška
ceftriakson

SC

56

04/2009

UKC Ljubljana

079642
J01DD04

LENDACIN 2 g prašek za raztopino za injiciranje
zloženka s 5 vialami po 2 g praška
ceftriakson

SC

332

06/2009

UKC Ljubljana

071684
A02BA02

RANITAL 150 mg filmsko obložene tablete 20x
ranitidin

SC

110

03/2009

UKC Ljubljana

071684
A02BA02

RANITAL 150 mg filmsko obložene tablete 20x
ranitidin

SC

320

09/2009

UKC Ljubljana

071684
A02BA02

RANITAL 150 mg filmsko obložene tablete 20x
ranitidin

SC

673

01/2010

UKC Ljubljana

071684
A02BA02

RANITAL 150 mg filmsko obložene tablete 20x
ranitidin

SC

111

03/2010

UKC Ljubljana

007382
N05BA01

APAURIN obložene tablete 30x5 mg
diazepam

SC

100

03/2009

UKC Ljubljana

007382
N05BA01

APAURIN obložene tablete 30x5 mg
diazepam

SC

480

08/2009

UKC Ljubljana

007382
N05BA01

APAURIN obložene tablete 30x5 mg
diazepam

SC

20

11/2009

UKC Ljubljana

066400
C05BA53

LOKOHEPAN krema 40 g (300 i.e./1 g)
heparin, alantoin in dekspantenol

SC

130

01/2009

UKC Ljubljana

066400
C05BA53

LOKOHEPAN krema 40 g (300 i.e./1 g)
heparin, alantoin in dekspantenol

SC

200

07/2009

UKC Ljubljana

066400
C05BA53

LOKOHEPAN krema 40 g (300 i.e./1 g)
heparin, alantoin in dekspantenol

SC

100

12/2009

UKC Ljubljana

047112
N05BA06

LORAM 2,5 mg tablete 20x
lorazepam

SC

10

02/2009

UKC Ljubljana

047112
N05BA06

LORAM 2,5 mg tablete 20x
lorazepam

SC

47

05/2009

UKC Ljubljana

b) zdravila se prodaja po načelu »videno-kupljeno«;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine zdravil oziroma samo posamezne vrste
zdravil iz točke 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče iz točke 3a, po pariteti EXW (Incoterms
2000), v skladu s pogodbo med prodajalcem
in izbranim kupcem v roku 30 dni po začetku
veljavnosti pogodbe.
5. Cena: v EUR za sc posameznega
zdravila brez DDV.
Zdravila bodo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno vrsto
zdravila. V primeru, da dva ali več kupcev
ponudi enako ceno, ima prednost kupec,
ki ponudi nakup večje količine zdravil. Po
ocenitvi ponudb prodajalec sklene pogodbo
z enim ali več najugodnejšimi kupci.
6. Višina kavcije: pred oddajo ponudb
morajo kupci položiti kavcijo v višini 5% ponudbene vrednosti na transakcijski račun št.
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
kupcem, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni od datuma
izbire, brez obresti.
Pri izbranem kupcu se položena kavcija všteje v kupnino pri zadnjem plačilu

kupnine oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih
obveznosti v roku 5 delovnih dni, obakrat
brez obresti.
7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 29000-0055148819 ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v
zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za odkup
zdravil – ne odpiraj« in naslovom pošiljatelja je
potrebno predložiti do 12. 3. 2008 do 12. ure,
na naslov Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Ponudbi mora biti
predloženo potrdilo o plačani kavciji.
9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli drugim kupcem in nima nobenih obveznosti do
prizadetih kupcev.
10. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2008.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Ob-2498/08
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo na podlagi Poslovnega
načrta družbe za leto 2007 in 2008 ter ob
smiselni uporabi določil Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07 in 94/07 –dopolnitev), ki je
bila sprejeta na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/07), objavlja
ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je »Kompleks stavbnih
zemljišč v k.o. Senovo«.
Zap. št.
01
02
03
04
05
06
07
08
Skupaj:

Parcelna
številka
140/1
143
133
144/1
145/1
160
220/7
734/1

Vrsta
rabe
pašnik
njiva
njiva
pašnik
njiva
njiva
pašnik
njiva

Številka
ZKV
17
17
17
17
17
17
153
17

Površina
a
97
6
69
17
5
1 05
5
14
3
21

ha

Kompleks zemljišč, ki so predmet tega
razpisa, se razteza začenši s parc. št. 734/1,
ki je locirana severno od Partizanske ceste
in zahodno od obstoječega zahodnega niza
stanovanjskih objektov ob Titovi cesti in se
nadaljuje preko parc. št. 140/1 (znotraj nje je
še parc. št. 143), ki je locirana vzhodno od
parka, ki je okoli upravne zgradbe Rudnika
in bližnje vile ter severno od nekdanjega pro
izvodnega kompleksa Lisca, kjer se zaključi
s parc. št. 220/7. Medtem, ko se na vzhodni
strani parc. št. 140/1 nadaljuje nekako v
dveh krakih, in sicer se na eni strani nadaljuje s parc. št. 160, ki se razteza ob nizu
stanovanjskih objektov ob Cesti 1. maja. Na
drugi strani Ceste 1. maja pa se nadaljujeta
parc. št. 144/1 in 145/1, locirani v nekakem
loku okoli stanovanjskega objekta in v nadaljevanju se »Kompleks zemljišč« zaključi
s parc. št. 133. Vsa zemljišča, razen parc.
št. 734/1 in 133 tvorijo povezano celoto,
medtem ko sta slednji nekoliko odmaknjeni.
Ne glede na to, pa predstavljajo predmetna
zemljišča za Rudnik neko zaključeno celoto, ker so stavbna zemljišča, medtem ko so
ostala zemljišča, ki so še na tej lokaciji kmetijska in bodo predmet prenosa na Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Iz potrdil o namenski rabi predmetnih
nepremičnin je razvidno, da je osnovna namenska raba
– parc. št. 133 – območja stavbnih zemljišč;
– parc. št. 140/1 – del kot območja stavbnih zemljišč, del kot mestno zelenje in del
kot prometna infrastruktura (predvidena cesta), medtem ko je za parc. št. 220/7 in
734/1 – območja stavbnih zemljišč;
– parc. št. 143, 160, 145/1 – območja
stavbnih zemljišč, medtem ko je za parc. št.
144/1 – del kot gozdovi posebnega pomena
GT (območje gozdov s turistično funkcijo) in
del kot območja stavbnih zemljišč.
2. Izhodiščna cena, določena s cenitvijo
stalnega sodnega izvedenca in cenilca za
gradbeno stroko ter cenilca nepremičnin s

m2
01
92
12
75
61
29
45
25
40

certifikatom Agencije RS za privatizacijo, je
na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe
z dne 27. 1. 2008 znižana za 15% in znaša
za celoten kompleks nepremičnin skupaj z
DDV = 406.400,64 €, pri čemer znaša DDV
= 67.733,44 €.
3. Stroške priprave prodajne pogodbe in
overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec,
kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega
prepisa lastništva nepremičnine ter morebitne druge stroške in dajatve.
4. Nepremičnine se prodajajo kot celota
po načelu videno-kupljeno.
5. Varščina: ponudnik mora pred oddajo
ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene (z DDV)
na transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o., številka 03155-1000001057
pri SKB banki, d.d., PE Krško.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo v
zapiranju d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo,
v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis-ponudba za nakup nepremičnin »Kompleks
stavbnih zemljišč v k.o. Senovo« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu do vključno
17. 3. 2008 do 9.30.
7. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki
predložijo dokazilo o registraciji, ki ni starejše
od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali izpis
iz registra DURS oziroma AJPES). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji
predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa,
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja kot
je izhodiščna cena. Cena mora biti navedena v € in v točno določenem znesku, sicer
velja ponudba za neveljavno,
– poslovni načrt iz katerega bo razvidno
predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima
na predmetnih nepremičninah. Nameravane
aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo imeti
negativnih vplivov na okolje,
– potrdilo o vplačani varščini,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov
prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) Ur. l. RS,
št. 126/07) – dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za predložitev ponudbe.
10. Prepozno predložene, nepopolne ali
nepravilno označene ponudbe prodajalec
ne bo upošteval pri izbiri.
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11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo prodajalec upošteval kot edino merilo
ponujeno ceno, se pravi da bo izbran najboljši ponudnik.
12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh obrokih.
Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora
biti slednja plačana pred overitvijo prodajne
pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni
stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15
dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o
izbiri za najugodnejšega ponudnika.
V primeru plačila kupnine v dveh obrokih
pa mora biti prvi obrok v višini 60% celotne
kupnine plačan pred overitvijo pogodbe pri
notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni
skleniti najpozneje v roku 15 dni od dneva,
ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri prvem obroku
se obračuna že poravnana varščina. Drugi
obrok pa se poravna v roku določenem v
prodajni pogodbi. Drugi del kupnine je kupec dolžan zavarovati z nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv.
Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne
kupnine oziroma prvega obroka kupnine in
sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje,
da odstopa od nakupa, plačano varščino pa
obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene
pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila
na obroke pa z dnem overitve zemljiško
knjižnega dovolila pri notarju, katerega se
prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila drugega obroka oziroma
celotne kupnine.
14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije
in odločitvi o izbiri.
15. Prodajalec, na podlagi te javne objave ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino
brez obresti.
16. Dodatne informacije in ogled (po
predhodnem dogovoru) so ponudnikom na
voljo po tel. 07/497-13-00. Kontaktna oseba
je Greta Pirc, ob morebitni njeni odsotnosti
pa Jože Kržan.
17. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so
na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko
dobite vsak dan med 8. in 12. uro na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo (v tajništvu).
Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.

Ob-2632/08
Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202
Naklo, www.bc-naklo.si, objavlja

Št. 17/2008
Ob-2606/08
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Uradni list RS, št. 59/03,
51/04, 15/05, 20/07 in 102/07), Zdravniška
zbornica Slovenije objavlja, da bo od 3. 3.
2008 odprt državni razpis specializacij za
specialistična področja dentalne medicine.

Dodatne informacije so na voljo v
marčevski reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.
zdravniskazbornica.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje
in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljub
ljana, pritličje; tel. 01/307-21-66, e-pošta:
tatjana.paradzik@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Ob-2504/08
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov objavlja
razpis
za nagrado Riharda Jakopiča 2008
Nagrado Riharda Jakopiča prejme slovenski likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem prostoru Republike Slovenije ali zunaj
nje in je član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Kandidat za nagrado Riharda
Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno vizualno
delo, razstavo ali izvajano delo, predstavljeno
v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se
lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor za
nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse
predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do
17. 3. 2008 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča«.
Vloge, ki bodo prispele po tem datumu (17. 3.
2008 do 24. ure – datum poštnega žiga),
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V razpisu uporabljeni izrazi, se nanašajo
na osebe in so zapisane v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Zveza društev likovnih umetnikov
Ob-2505/08
Odbor za podelitev stanovske nagrade
ZDSLU (Skupina Hypo Alpe-Adria in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov)
objavlja
razpis
za Nagrado ZDSLU za leto 2008
Denarno nagrado ZDSLU prejme slovenski likovni ustvarjalec ali umetniška skupina,
ki je včlanjen-a v ZDSLU in deluje v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Nagrada ZDSLU se podeli za izbrano
likovno vizualno delo, razstavo ali izvajano
delo, pokazano v javnosti v preteklih treh
letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada
se ne podeljuje za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo Umetniški sveti društev vključenih v ZDSLU ali skupina desetih
posameznikov, članov ZDSLU. O izboru nagrajenca bodo odločali le tisti, ki so včlanjeni
v ZDSLU, in sicer po principu »oskarja«.
Pisne predloge z utemeljitvami pošljite na
naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljub
ljana s pripisom »za Nagrado ZDSLU«, najkasneje do 17. 3. 2008.
Vloge, ki bodo prispele po tem datumu
(17. 3. 2008 do 24. ure – datum poštnega
žiga) bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in ki so zapisane v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov

Stran

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
šole za program upravljanje podeželja
in krajine
za naslednje predmete:
poslovno sporazumevanje in vodenje,
ekonomika in menedžment podjetij, strokovna terminologija v tujem jeziku, strokovna
informatika in statistične metode vrednotenja, podjetništvo in trženje, organizacija in
poslovanje, gospodarjenje v poljedelstvu in
vrtnarstvu, gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu, varstvo rastlin s fitofarmacijo,
gojenje in uporaba koristnih organizmov, gospodarjenje v živinoreji, zdravstveno varstvo
domačih živali, turizem in rekreacija na podeželju, treniranje konj in učenje jahanja, trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije,
razvoj podeželja z zakonodajo, rastlinska
pridelava in reja živali, upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, ekološka
pridelava hrane, logistika in mehanizacija v
kmetijstvu, terapevtska in socialna dejavnost
na podeželju, varovanje naravnih vrednot in
biotske raznovrstnosti, praktično izobraževanje, sestava in kakovost živil s tehnologijo,
pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin.
V skladu z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05, 129/06), s 33. in 34.
členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv
predavatelj višje strokovne šole podeljen
kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje:
– ustrezno univerzitetno izobrazbo,
– pedagoško andragoško izobrazbo,
– najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in
– vidne dosežke na svojem strokovnem
področju skladno z merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur.
l. RS, št. 20/06).
Prijave z življenjepisom in notarsko
overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo na naslov šole,
obrazec 2 (A) pošljite tudi na e-naslov: milena.jerala@guest.arnes.si. Podrobnejše
informacije lahko dobite na spletni strani
www.bc-naklo.si ali tel. 04/277-21-45.
Biotehniški center Naklo
Višja strokovna šola
Št. 354-101/07
Ob-2495/08
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 11. člena Statuta Občine Kamnik
(Ur. l. RS, št. 47/99) 3. člena Odloka o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč
in oddajanja prostorov za grobove v najem
ter pogrebnih storitev (Ur. l. RS, št. 31/97),
3. člena Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 23/97) in Odloka
o spremembi odloka o pokopališkem redu
Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 17/06), objavlja Občina Kamnik
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanje in
vzdrževanje pokopališč in oddajanje
prostorov za grobove v najem ter
pogrebne storitve
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1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje
pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v skladu z
3. členom Odloka o opravljanju gospodarske
javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za
grobove v najem ter pogrebnih storitev (Uradni list RS, št. 31/97), 3. členom Odloka o
pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 23/97) in Odloka o spremembi
odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 17/06).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev na območju celotne Občine
Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le
enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za
dobo 5 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo med
8. in 10. uro, na sedežu Občine Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 67.
6. Pogoji razpisa:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije;
– da je ustrezno tehnično opremljen za
samostojno opravljanje nalog, ki so predmet
koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje druge s predpisi določene
pogoje.
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in
razvojnega vidika,
– parafiran vzorec pogodbe,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 80.000,00 €, ki mora veljati vsaj en
dan več, kot je veljavnost ponudbe.
8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, najkasneje do 21. 3. 2008, do
10. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova naročnika in z oznako: javni razpis
– koncesija za urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove
v najem ter pogrebne storitve – ne odpiraj,
na hrbtni strani kuvetre pa mora biti točen
naslov pošiljatelja.
9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 3.
2008 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (pritličje, soba
št. 17).
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
10. Merila za izbiro najugodnješega ponudnika:
– cene storitev – 60 točk,
– izvajanje dejavnosti – 15 točk,
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– reference – 15 točk,
– oprema in število delavcev – 10 točk.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.
11. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska
pogodba.
13. V primeru, da se v določenem roku
prijavi samo en ponudnik, bo Občina Kamnik oddala javno naročilo po postopku s
pogajanji.
Občina Kamnik
Ob-2496/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 16/05 in
39/07) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 32/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2008 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter
– novih medijev, na področju založništva
in knjižničarstva, kinematografije in drugih
področjih kulture.
2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje
in merila iz tega javnega razpisa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne
občine v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva, ki niso financirana s strani
Zveze kulturnih društev Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,

– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor kulturnih programov in projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 33.380 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov/projektov, mora za vsak
posamični program/projekt izpolniti ločen
obrazec.
7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis kultura 2008 – ne odpiraj«.
8. Rok za prijavo na razpis je do 31. 3.
2008 do 12. ure. Za pravočasno se šteje
prijava, ki do izteka roka prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni
pisarni naročnika (soba 38/I). Nepravočasne
vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno
vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže.
9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/335-03-53,
05/335-01-65 ali 05/335-01-61.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2501/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 54/04) Občina Divača objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača za
leto 2008
I. Občina Divača bo v letu 2008 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in vrtec.
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
III. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2008 je
33.559,91 EUR.
IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 54/04).
V. Rok za prijavo programov je do srede,
19. 3. 2008 do 12. ure, na kar naj računajo
tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po
pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo
naslova naročnika in vidno oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za izbiro in sofinanciranje
izvajalcev programov športa v Občini Divača
za leto 2008«. Na hrbtni strani kuverte pa
mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni
Občine Divača ali na spletni strani www.
leks-localis.info ali na www.divaca.si.
VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.
05/731-09-30.
VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da naj
prijava vsebuje vse v razpisni dokumentaciji
zahtevane dokumente.
VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v roku 30 dni po preteku roka za oddajo
prijav.
Občina Divača

– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v poti, ki niso javno dobro, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti …).
Specifični pogoji upravičenosti:
– predložiti odločbo o odobritvi pravnega
posla;
– predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe;
– predložiti je potrebno načrt ureditve
hleva s popisom del, opreme in tehnologijo
reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo s pripadajočo opremo, ki ga
opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– načrt postavitve in prestrukturiranja
trajnega nasada s predračuni;
– načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo s predračuni;
– načrt za postavitev mrež in predračuni
za nakup mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda temelječega na zakonodaji skupnosti;
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški za nakup materiala, opreme
in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija ali rekonstrukcija
gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda »nitratna direktiva« ni mogoče
sofinancirati);
– stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije;
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Omejitve:
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi dejavniki.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 40 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 30 točki,
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Borovnica (Uradni list
RS, št. 86/07), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE125-5883393-2007, mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883393-2007 Občina Borovnica (v
nadaljevanju: občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini borovnica v letu
2008
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Borovnica v letu 2008.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošni finančni določbi:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost, ki
se bo izvajala v letu 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 pa do 30. novembra 2008 (skrajni rok za
oddajo zahtevka za izplačilo subvencije).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
naložbe, ki jih upravičenec priloži skupaj z
zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je posodabljanje in
prestrukturiranje primarne kmetijske pro
izvodnje, povečanje dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti
in ohranjanje kmetijskih zemljišč v funkciji.
Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega ciljev določenih v pravilniku, kar mora biti razvidno
iz vloge in
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe – ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v
petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10 odstotnih točk (do 60% oziroma 50%)
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c)
in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe 1698/2006);
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet pomoči:
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov
s pripadajočo notranjo opremo (oprema za
krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske pro
izvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES
(4. člen tega Pravilnika);
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
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– pomoč povečuje konkurenčnost kmetije – največ 20 točki in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– izpolnjena vloga na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2008 - Sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– Načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1).
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Predmet pomoči:
– naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti,
če taka naložba vodi k zmanjšanju porabe
vode za najmanj 25%;
– naložbe v dostope in poti, ki niso javno dobro, vodno in ostalo infrastrukturo na
kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji …).
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;
– izdelan načrt obnove namakalnega
sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k
zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%;
– izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in
dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih na
kmetiji).
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne črednike, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme
za posodobitev namakalnih sistemov, pod
pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
uporabe vode za najmanj 25%;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški urejanja obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev, stroški, ki nastajajo pri
novi vzpostavitvi travinja: stroški materiala
in strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 40 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 30 točki,
– pomoč povečuje konkurenčnost kmetije – največ 20 točki in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– vloga na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2008 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
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– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema, ki ni
starejša od 3 mesecev,
– fotokopija dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o
zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje
– Načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (Priloga 2 k razpisnemu
obrazcu 1).
B. Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni
pogoj za povečanje konkurenčnosti kmetijske dejavnosti. Namen ukrepa je tudi omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru
bolezni. Sistem zavarovanja namreč krije
samo nadomestilo zavarovancu, ne pa tudi
dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi nezmožnosti za delo.
Višina
razpisanih
sredstev:
7.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Med podpore za zagotavljanje tehnične
podpore štejejo:
1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin;
3. stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
V primerih iz točk 1 in 2 Občina Borovnica z izvajalci sklene pogodbo, v kateri
opredeli posamezne naloge, časovne roke
za izvedbo le-teh, ter način izvedbe plačil.
Sofinancira se izključno tehnična podpora,
namenjena uporabnikom s stalnim bivališčem v Občini Borovnica.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dve morajo
k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod točko tri pa dokazila, zahtevana z
javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna
združenja, društva in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodasrtvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja (najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, strokovno
vodenje ekskurzij).
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi

z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja,
znamke ali porekla niso imenovani, razen
za porekla proizvodov iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006 in členov 54–58 Uredbe Sveta
(ES) št. 1493/1999, pod pogojem, da sklici
na poreklo ustrezajo natanko tistim sklicem,
ki so registrirani v Skupnosti.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
6. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški dela najete delovne sile.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– Pomoč lahko krije do 100% upavičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upošteva določila pravil »de minimis« za
gospodarstvo.
– najmanjši/največji upravičeni stroški:
– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva na program na leto je
1.000,00 EUR,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije na program na leto je 1.000,00
EUR,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000,00 € / upravičenca
letno.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– vloga na razpisnem obrazcu 3 – Vloga
2008 – Sofinanciranje tehnične podpore v
kmetijstvu,
– predračuni oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …),
– dokazilo o odsotnosti za pomoč pod
točko 3 ob vložitvi zahtevka za izplačilo.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje naložb v dopolnilno
dejavnost
Namen ukrepa:
Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev in možnosti za ustvarjanje novih de-
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lovnih mest in realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskega gospodarstva
Z ukrepom želimo vzpodbuditi tudi konkurenčnost kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo. Ukrep je namenjen naložbam,
ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00
EUR.
Predmet pomoči:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05);
– predelava kmetijskih proizvodov, ki ni
niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05);
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– obnova in vzdrževanje gozdnih vlak.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi;
– subvencija se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah;
– upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je to
potrebno);
– kolikor je naložba v objekt, ki je le delno namenjen dejavnosti, za katero upravičenec pridobi sredstva iz ukrepa, se sredstva
namenijo le za prostore in opremo, ki je
potrebna za izvajanje dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo vlagatelj
registriral dopolnilno dejavnost najkasneje v
enem letu po pridobitvi subvencije.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež na območju občine.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 300 €, največji pa 5000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati

– promocija,
– ostali splošni stroški.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov
– najmanjši/največji znesek dodeljene
pomoči.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 300 €, največji pa 5000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000,00 € bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 40 točki in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančna konstrukcija naložbe s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni naložbi v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe o upravičenosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti,
– v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna prostorska dokumentacija.
Druge pomoči
E. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem
kmetijstva, podeželja in gospodarstva
Namen ukrepa:
– društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom,
ki živi na podeželju, zato jih je potrebno
spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti
kvaliteto življenja na podeželju.
Višina
razpisanih
sredstev:
5.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom in razvojem podeželja, za pomoč pri stroških delovanja, vlaganja v prostore za delovanje društva …
Pogoji upravičenosti:
– sedež in delovanje na območju Občine
Borovnica,
– sofinancirajo se lahko izključno neprofitne dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja,
– seznam članov društva iz območja občine,
– odločba o vpisu v register društev.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju Občine
Borovnica na področju kmetijstva in podeželja.
Upravičeni stroški in finančne določbe:

200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk,
– naložba je finančno upravičena – največ 40 točki in
– kmetijsko gospodarstvo je že prejelo
javna sredstva za namen naložb – največ
10 točk.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– vloga, na razpisnem obrazcu 4 – Vloga
2008 – Naložbe v dopolnilno dejavnost,
– predračuni oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi),
– pisna izjava o faznosti naložbe, iz katere bo razvidno, da je naložba s katero kandidirajo na ta razpis, del naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
D. Sofinanciranje naložb v opravljanje
storitev in trženje proizvodov in storitev s
kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v:
– neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le – teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s
kmetijsko, gozdarsko in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Višina
razpisanih
sredstev:
1.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
sledeče vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež na območju občine.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
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– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostora/pisarne) – sofinancira
se do 100% upravičenih stroškov, obvezna
priloga najemna pogodba oziroma račun in
dokazilo o plačilu;
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov – sofinancira se 50% upravičenih stroškov, obvezna priloga so računi z
dokazili o plačilu;
– obisk oziroma udeležba na predavanjih, seminarjih, izobraževanjih – sofinancira
se 50% upravičenih stroškov, obvezna priloga so dokazila o udeležbi in plačilu;
– stroški prevoza na predavanja, seminarje, izobraževanja – sofinancira se 50%
upravičenih stroškov; obvezna priloga so
dokazila o opravljenem prevozu in izplačilu
potnih stroškov;
– nakup strokovne literature; naročnine
na strokovne publikacije … – sofinancira se
50% upravičenih stroškov, obvezna priloga
so dokazila o naročilu in plačilu;
– organizacija predavanj, delavnic:
– stroški najema prostora se sofinancirajo v višini 50% upravičenih stroškov, obvezna dokazila so najemna pogodba oziroma
račun in dokazilo o plačilu;
– sofinancira se organizacija predavanja oziroma delavnice, ki jo vodi zunanji
strokovni izvajalec v višini 50% – obvezna
dokazila (avtorska pogodba oziroma drugo
ustrezno potrdilo o strokovnosti ter dokazilo
o plačilu);
– sofinancira se organizacija predavanja oziroma delavnice, ki jo izvaja član/ica
društva, v višini 20% – obvezna dokazila
(avtorska pogodba oziroma drugo ustrezno
potrdilo o strokovnosti ter dokazilo o plačilu);
– strokovna ekskurzija:
– sofinancira se strokovno vodenje v
višini 50% upravičenih stroškov, obvezna
dokazila so dokazila o strokovnosti in
dokazilo o plačilu vodenja;
– sofinancira se udeležba članov društva na strokovni ekskurziji v višini 4 € na
udeleženca; obvezna priloga je seznam
udeležencev;
– organizacija prireditve – sofinancira se
prireditev največ v višini 150 € oziroma največ v višini dokazljivih stroškov, obvezna dokazila so poročilo o izvedeni prireditvi;
– sofinancira se sodelovanje na sejmih,
prireditvah – stroške najema stojnice … oziroma največ 50 €.
Druga dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi:
– statut društva,
– seznam članov in
– fotokopija najemne pogodbe (kolikor
ima društvo prostore v najemu).
F. Vzdrževanje skupnih objektov
Namen ukrepa:
Vzdrževanje skupnih poti, kolovozov in
gozdnih vlak ter večjih jarkov, ki niso v pristojnosti države oziroma lokalne skupnosti.
Višina razpisanih sredstev: 6.000,00
EUR.
Predmet pomoči:
Sofinanciranje ureditve nekategoriziranih
poljskih poti in kolovozov.
Splošni pogoji upravičenosti:
Skupne poti, kolovozi in gozdne vlake
služijo tako kmetijstvu, gozdarstvu kot drugim dejavnostim v okolju, to je rekreaciji, dostopom do vodovodnih in drugih komunalnih
naprav, lovcem …
Jarki so večjega značaja, to pomeni, da
so zbirni, kamor je speljana primarna mreža
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jarkov in niso v registru rednega vzdrževanja ministrstva za okolje in prostor.
Skupne poti in gozdne vlake so lastniško
javno dobro ali potekajo preko zemljišč več
zasebnih lastnikov kot služnostne poti.
Finančne določbe:
– pomoč se krije do 100% stroškov, pri
gozdnih vlakah pa do 50%,
– predlog za uvrstitev v letni program
vzdrževanja podajo uporabniki oziroma lastniki, program del z oceno (popisom del)
pripravi kmetijska ali gozdarska svetovalna
služba,
– letni program in obseg sredstev potrdi
pristojni odbor,
– izvajalca del izbere občinska uprava
ob upoštevanju zakonodaje s področja javnih naročil.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– vsebina vloge je ustrezna namenu
ukrepa – največ 50 točk in
– dolžina planiranih poti, katerih ureditev
se bo sofinancirala s tem razpisom.
Dokumentacija, ki mora biti priložena
vlogi:
– kopijo katastrskega načrta z vrisom
poti ter označeno dolžino poti,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne
službe
–
IV. Vsebina vloge
Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica«, ki vsebuje:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v
tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, pooblastilo, da njeno
višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Naložba oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave
na ta razpis je lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe)
upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa
se mora smiselno zaključiti do 30. novembra
2008 (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 15. decembra 2008, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
najkasneje z datumom 21. 3. 2008 ali osebno, najkasneje do 13. ure istega dne.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Kmetijstvo
2008«. 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.
VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge prispele na javni razpis pregleda
in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje
župan občine. Če Komisija ugotovi, da je
vloga nepopolna, pristojna strokovna služba
občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če
prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem
roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih
objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom
kot nepopolna zavrže.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VI. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Dokončno razdelitev sredstev po dopolnitvi vlog Komisija predlaga v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Borovnica izdala
sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval
določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Borovnica
bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v
kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Komisija lahko v primeru, ko zaprošena
sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva zniža odstotek sofinanciranja
oziroma določi najvišjo višino sredstev na
vlagatelja.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Borovnica: http://www.
borovnica.si ali pa na Občini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica), vsak dan med poslovnim časom, do izteka prijave na razpis.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. 01/750-74-60
ali osebno pri strokovni sodelavki Nejli Ofentavšek ali na elektronskem naslovu: obcina@borovnica.si.
Občina Borovnica
Št. 68100-04/2008
Ob-2547/08
Občina Škofljica objavlja na podlagi 10.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni
ravni v Občini Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 02/2005) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07 in 114/07)
javni razpis
za sofinanciranje programov športa iz
proračuna Občine Škofljica v letu 2008
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje sledečih programov športa:
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– športa vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje društev,
– financiranje delovanja strokovne službe,
– vzdrževanje objektov,
– promocijske športne prireditve.
Za izvedbo navedenih programov je v
proračunu Občine Škofljica zagotovljenih
43.553,00 €.
3. Vsi programi morajo biti izvedeni v
letu 2008.
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in osnovne šole.
5. Vsi izvajalci morajo v prijavi izpolniti
oziroma priložiti:
a) podatke o ponudniku,
b) dokazilo o registraciji dejavnosti,
c) vsebine programa, ki morajo biti predstavljene na osnovi Pravilnika o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica in predstavitev
finančnega plana programa,
d) izjavo o prioritetnem športu (prioriteta
A, B1, B2): obvezno je potrebno navesti
spletno stran na kateri so objavljeni doseženi tekmovalni rezultati (končne lestvice
ipd.),
e) izjavo o zagotovljenih materialnih, prostorskih in organizacijskih pogojih za izvajanje programa in izjavo in
f) izjavo o višini sofinanciranja programa
društva s strani staršev – izjavo priložijo
samo društva, ki izvajajo rekreativno dejavnost.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, v času uradnih ur.
Razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS,
na oglasni deski in na spletni strani Občine
Škofljica: http://www.skofljica.si. Društvom,
ki razpolagajo z e-pošto, bomo proti potrdilu
o prejemu, poslali razpisno dokumentacijo
na njihov naslov. Dodatne informacije dobite
na tel. 041/726-898.
7. Izvajalci letnega programa športa se
bodo sofinancirali na podlagi Pravilnika o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica.
Športna društva in njihova združenja imajo
pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
nacionalnega programa.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo
biti dostavljene do 9. 4. 2008 do 12. ure na
naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z napisom: »Programi športa
– ne odpiraj«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 11. 4.
2008 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni pred-

– potrjeni rezultati panožnih zvez (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski
šport).
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, 6240 Kozina.
Vloge morajo biti oddane do srede, 12. 3.
2008, do 10. ure.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na
področju športa 2008«.
5. Postopek obravnave vlog.
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno prispele
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih
dneh. Kolikor kandidat v določenem roku
vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril za izbor
(uvrščanje v programe) in sofinanciranje
programov športa, ki so sestavni del odloka.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Hrpelje - Kozina, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Minka
Kos.
Občina Hrpelje - Kozina

stavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranje ponudb.
10. V primeru nepopolno izpolnjene vloge ali pomanjkljive dokumentacije (prilog),
bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog
vlagatelja pozvala, da jo dopolni v roku 8
dni.
11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni s sklepom najkasneje v roku 90
dni po odpiranju ponudb. Sklep bo vseboval
finančno ovrednoteno število točk, ki jih je
prejel ponudnik za prijavljene programe.
12. Medsebojna razmerja med Občino
Škofljica in izbranim izvajalcem športnega
programa, se bodo uredila s pisno pogodbo.
13. Upoštevali bomo prijave na razpis, ki
bodo vložene na predpisani razpisni dokumentaciji in bodo vložene do navedenega
razpisnega roka.
Občina Škofljica
Št. 410-14/2008
Ob-2548/08
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi 10.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98), na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), na podlagi Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02,
24/03, 75/06), Odloka o proračunu Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 8/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu
v Občini Hrpelje - Kozina v letu 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– programi športne vzgoje otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje zvez športnih društev in
– propagandna dejavnost v športu.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa,
izvajajo programe v obsegu in načinu, ki je
predviden v Nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji, in imajo sedež v Občini
Hrpelje - Kozina.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
Vsebina vloge:
– razpisna dokumentacija z razpisnim
obrazcem,
– dokazilo o registraciji (društvom, ki so
bila sofinancirana v letu 2007 ali prej in so
dokazilo o registraciji že oddala, tega letos
ni potrebno oddati),
– izjavo o pobrani članarini za leto 2007
ter poimenski seznam članov, ki so plačali
članarino,
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Št. 410-15/2008
Ob-2549/08
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Hrpelje - Kozina
(Ur. l. RS, št. 136/04) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij in društev s področja
socialnega in zdravstvenega varstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– programi socialnega varstva in
– programi zdravstvenega varstva.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Za sofinanciranje iz sredstev občinskega
proračuna se lahko prijavijo prostovoljne in
neprofitne organizacije in društva, ki izvajajo programe, v katere se vključujejo občani
Občine Hrpelje - Kozina:
– dobrodelne organizacije,
– invalidske organizacije,
– organizacije za samopomoč,
– druge organizacije s področja socialnega varstva in zdravstva.
Javni razpis se praviloma objavi za vsako proračunsko leto posebej.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
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3. Vsebina vloge:
– razpisna dokumentacija z razpisnim
obrazcem,
– dokazilo o registraciji (društvom, ki so
bila sofinancirana v letu 2007 ali prej in so
dokazilo o registraciji že oddala, tega letos
ni potrebno oddati),
– izjava o pobrani članarini za leto 2007
ter poimenski seznam članov, ki so plačali
članarino.
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko na
naslov prejemnika: Občina Hrpelje - Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, ali
oddati osebno v sprejemni pisarni občine do
11. ure. Vloge morajo biti oddane do srede,
12. 3. 2008.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na
področju sociale 2008«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno prispele
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih
dneh.
Kolikor kandidat v določenem roku vloge
ne dopolni, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Hrpelje - Kozina, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Minka
Kos.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 410-13/2008
Ob-2550/08
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 22/00 in 96/02) in
2. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in
drugih kulturnih programov v Občini Hrpelje
- Kozina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev in prireditev v letu 2008
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 40.520 EUR.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– dejavnost kulturnih društev in
– kulturne prireditve.
3. Pogoji razpisa
a) Usposobljenost kandidata
Za sofinanciranje iz sredstev občinskega
proračuna se lahko prijavijo kulturna društva
ter zavodi, druge organizacije in zasebniki,
registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti, s sedežem v Občini Hrpelje - Kozina.
Izjemoma lahko prijavijo program tudi
izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se program izvaja na območju ob-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čine in vključuje 3/4 udeležencev iz Občine
Hrpelje - Kozina.
Javni razpis se praviloma objavi za vsako proračunsko leto posebej.
b) Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
4. Vsebina vloge:
– razpisna dokumentacija z razpisnim
obrazcem,
– dokazilo o registraciji (društvom, ki so
bila sofinancirana v letu 2007 ali prej in so
dokazilo o registraciji že oddala, tega letos
ni potrebno oddati),
– izjavo o pobrani članarini za leto 2007
ter poimenski seznam članov, ki so plačali
članarino.
5. Rok in način prijave
Vloga se šteje za pravočasno, če prispe
na Občino Hrpelje - Kozina najkasneje do
12. marca 2008, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na
področju kulture 2008«.
6. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno prispele
vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih
dneh.
Kolikor kandidat v določenem roku vloge
ne dopolni, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje
programov na področju kulture.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
7. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Ester Mihalič.
Občina Hrpelje - Kozina
Št. 410-16/2008
Ob-2551/08
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti društev na
področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina in
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvajanje
proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev na
področju turizma v letu 2008
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 25.000 EUR.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah;
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja in
razvoja turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev;

– akcije na področju kulturne in naravne
dediščine, urejanja in olepševanja okolja,
oblikovanje turističnih produktov s področja
rekreacijskih aktivnosti, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo;
– organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka: organizacija delavnic za otroke
in mladino;
– oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja;
– akcije na področju oživljanja ljudskih
običajev in domače obrti;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene turizma.
3. Pogoji razpisa, ki jih morajo društva
izpolnjevati:
– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Hrpelje - Kozina ali da na območju Občine
Hrpelje - Kozina kontinuirano izvajajo svojo
dejavnost, ki aktivno vključuje občane Občine Hrpelje - Kozina,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki
jo določa Zakon o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje predloženega programa,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
4. Vsebina vloge:
– izpolnjena razpisna dokumentacija z
razpisnim obrazcem,
– dokazilo o registraciji,
– izjava o pobrani članarini za leto 2007
ter poimenski seznam članov, ki so plačali
članarino.
5. Rok in način prijave
Vloga se šteje za pravočasno, če prispe
na Občino Hrpelje - Kozina najkasneje do
12. marca 2008, do 12. ure.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
1. polni naslov pošiljatelja,
2. polni naslov prejemnika,
3. pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na
področju turizma 2008«.
6. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna
komisija bo odprla vse pravočasno prispele
vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih
dneh.
Kolikor kandidat v določenem roku vloge
ne dopolni, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavani
na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi
ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje
programov na področju turizma.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki
tudi sklene pogodbo z izvajalci.
7. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Ester Mihalič.
Občina Hrpelje - Kozina

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 322-0002/2008-07
Ob-2552/08
Občina Prevalje na podlagi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2008), 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma v Občini Prevalje (Ur. l.
RS, št. 102/05, UGSO, št. 11/2007, v nadaljevanju: Pravilnik), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
pospeševanja razvoja turizma v Občini
Prevalje za leto 2008
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je
4.000 EUR.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Izvajalci na področju turizma (društva),
ki so registrirana za izvajanje dejavnosti,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Prevalje;
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da izpolnjujejo pogoje iz pravilnika.
4. Zahtevana dokumentacija:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa za tekoče leto,
– navedba programov društev, ki jih naročnik sofinancira v skladu s pravilnikom.
5. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
6. Rok in način prijave
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti priporočeno, do 13. marca 2008 ali
osebno, na sedežu Občine Prevalje, Trg
2/a, Prevalje.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, h
katerim se priložijo zahtevane priloge.
7. Oddaja vlog
Vloge pošljejo ponudniki do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis – turizem«.
Ponudniki, bodo o izidu obveščeni v roku
30 dni, od poteka roka za prijavo.
8. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje,
Oddelku za družbene dejavnosti in splošno
gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29 ali
osebno, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
pri Sabini Ranc.
Občina Prevalje
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Št. 330-6/2008
Ob-2558/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Črnomelj za programsko
obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 101/07) (v
nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 15/08) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini
Črnomelj v letu 2008
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2008 v Občini Črnomelj, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Črnomelj za leto 2008 v skupni
višini 56.575,00 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe:
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku – uvrstitev pomoči)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(ukrep 1 – »skupinske izjeme«) od tega za urejanje kmetijskih
zemljišč 4.000 EUR
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4 – »skupinske izjeme«)
3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč)
(ukrep 5 – »skupinske izjeme«)
4. Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu
(ukrep 7 – »skupinske izjeme«)
5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in
gozdarstva (ukrep po načelu »de minimis« od tega za nova
znanja na področju gozdarstva 3.000 EUR)
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(ukrep 9 – »de minimis«)
7. Delovanje društev in njihovih zvez (ukrep 13 – »ostali
ukrepi«)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezni ukrep in na
posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na drugi ukrep oziroma proračunsko postavko v
skladu s pravilnikom in veljavnim Odlokom
o proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
ter v skladu s Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS. To ne velja za ukrep
pod zaporedno št. 7.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
(1) Državne pomoči po tem razpisu se
lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec
poda pisno izjavo, da za iste upravičene
stroške in za isti namen ni prejel sredstev
oziroma, da ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira
oziroma pisno izjavi, koliko sredstev je za
isti namen iz teh virov že pridobil.
(2) Pomoči se ne odobri za nazaj za
dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel.
Ta določba velja za vse ukrepe, ki predstavljajo »skupinske izjeme« v kmetijstvu
razen za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij.

Višina
sredstev
22.000 EUR
5.000 EUR
4.000 EUR
7.000 EUR
6.000 EUR
4.000 EUR
8.575 EUR
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(3) Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve, ki so odobrene po javnem razpisu,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom sredstev po zahtevku.
(4) Pomoč se dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
(5) Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz
kmetijske dejavnosti.
(6) Pomoč se določi na osnovi k vlogi
priloženega izdelanega načrta izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije,
ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija ali na osnovi ponudbe oziroma predračuna za nameravano investicijo ali storitev.
(7) Upravičenost ali ekonomičnost investicije se dokazuje z mnenjem pristojne
strokovne službe.
(8) Kot zaključek naložbe se šteje (odvisno od namena naložbe):
– uporabno dovoljenje oziroma uporabnemu dovoljenju enakovreden dokument,
kolikor je le to potrebno;
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne ter transportne opreme v proizvodni
proces;
– vpis trajnih nasadov v ustrezen register;
– vpis oziroma predlog za vpis v zemljiško knjigo.
(9) Upravičeni prejemnik sredstev ne
sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(10) Najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu kmetijskemu gospodarstvu
za naložbe v okviru državne pomoči, dodeljene po uredbi za »skupinske izjeme« ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR,
če je kmetijsko gospodarstvo na območju
z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov so sredstva
dodeljena.
(11) Skupna pomoč, dodeljena kateremu
koli podjetju po načelu »de minimis«, ne
sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer
skupna pomoč de minimis ne sme presegati
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
(12) Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let
po izplačilu sredstev.
(13) Upravičenci morajo izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z
veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, kolikor kandidirajo za
ukrep »Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah«.
(14) Pomoč po načelu »de minimis« se
dodeli samo za tiste namene po tem pravilniku, pri kateri je mogoče vnaprej brez
ocene tveganja natančno izračunati bruto
ekvivalent dotacije (pregledna pomoč).
(15) Upravičenec po tem razpisu ne
more kandidirati za več oblik podpor za isto
investicijo oziroma isti namen.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina in znesek pomoči:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je 22.000 EUR od tega za
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urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije) 4.000 EUR.
Namen ukrepov:
Z ukrepi se bo dvignila konkurenčnost
primarnega sektorja, saj sta na majhnih
kmetijah naše občine dvig produktivnosti z
novimi tehnologijami ključnega pomena za
ohranitev in razvoj primarne dejavnosti na
kmetijah ter predpogoj za izboljšanje okolja,
varnosti, higiene in dobrobiti živali. Ukrep
bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje,
izboljšanju kakovosti, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje
živali.
Predmet pomoči:
A. Naložbe v posodabljanje kmetijskih
gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin –
hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa;
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije, računalniške programske opreme, strojne in
transportne opreme namenjene za lastno
primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma storitvam s kmetijsko mehanizacijo, skladiščenju in trženju primarnih
kmetijskih proizvodov;
– naložbe v posodobitev objektov s pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu
oziroma izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– naložbe v prvo postavitev oziroma
prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih
nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– postavitev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in obor za rejo gojene
divjadi;
– izvedba agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih
gospodarstvih.
B. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci za A in B: kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME
podjetja), opredeljena v Prilogi 1 Uredbe
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče ali sedež na območju Občine
Črnomelj in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju nosilci kmetijskih gospodarstev).
Dodaten pogoj upravičenosti:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v
času vložitve vloge v obdelavi minimalno 1
ha primerljivih kmetijskih površin.
Splošni pogoji upravičenosti za A, B:
– naložba mora ustrezati veterinarsko
sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in oko-

ljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe);
– za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
– investicija mora biti finančno upravičena;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja;
– kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v
objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Opomba: pomoči se dodelijo za naložbe
v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na
kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
Investicija se mora izvajati na območju Občine Črnomelj.
Specifični pogoji upravičenosti za A:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k
Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material;
– rejo govedi;
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj 5 mesecev/leto, ne glede na sedež kmetijskega
gospodarstva;
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
Opomba: pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni
mogoča.
Specifični pogoji upravičenosti za B:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo
biti standardi doseženi;
– po zaključku naložbe v prilagajanje
standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami
standardov (napisana in podpisana izjava s
strani upravičenca o ustreznosti);
– podpore za naložbe v prilagajanje
novo uvedenega standarda dobrega počutja živali v živinorejski proizvodnji se izvaja
do konca prehodnega obdobja. Obdobje
dodeljevanja pomoči bo opredeljeno v javnem razpisu.
Upravičeni stroški:
Splošni za A, B:
– gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska
dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela);
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet
podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetni-
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ških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije, ki je predmet podpore po tem
pravilniku;
– stroški plačila obrestne mere za posojila najeta za navedene namene pod A in B.
Specifični stroški za A:
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi;
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov;
– nakup kmetijske mehanizacije;
– zemeljska in betonska dela, priprava
poti, nakup in postavitev mrež in opore za
napravo trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za
osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in
sajenje);
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški strojnih storitev za odstranjevanja
skalnih samic, zarasti, ravnanje zemljišča,
nasipanja), razen drenažna dela in material
za drenažo;
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti, ki niso javne poti (stroški
strojnih storitev in nabave gramoza).
Specifični stroški za B:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov;
– električna oprema (svetila, električna
instalacija ...);
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...);
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...).
Višina pomoči za A in B:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih
stroškov naložbe;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 Uredbe in izpolnjeni morajo biti pogoji iz
člena 22 Uredbe 1698/2005);
– do 5% pogodbene obrestne mere (v
primeru kritja obresne mere), pri katerem
bruto intenzivnost pomoči ne bo presegla
50% celotne vrednosti naložbe na območjih
z omejenimi možnostmi.
Znesek pomoči za A in B: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po tem razpisu upravičencu za
posamezni ukrep, je 100 EUR. Kolikor bi
bila upravičena pomoč za upravičenca za
posamezni ukrep nižja od tega zneska se
le ta ne odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000
EUR.

Splošni pogoji upravičenosti:
– predloženo dokazilo o izvedbi arondacije, to je sklepa oziroma odloča za predlog
vpisa v zemljiško knjigo in dokazila o plačilu
nastalih stroškov (originalni računi ali pogodbe s potrdili o plačilu);
– predložena mora biti še naslednja dokumentacija; kopija katastrskega načrta, notarsko overjena pogodba, mnenje pristojne
kmetijske svetovalne službe s katero izkazuje, da predlagani promet s kmetijskimi
zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč
kmetijskega gospodarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški davčnih, pravnih in upravnih postopkov vključno s stroški geodetskih storitev potrebnih za izvedbo arondacije nastali
v tekočem letu.
Opomba: Plačilo kupnine za nakup zemljišč ni upravičen strošek.
Višina pomoči:
– do 100% dejansko nastalih pravnih in
upravnih postopkov.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena
pomoč za upravičenca za posamezni ukrep
nižja od tega zneska se le ta ne odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu: okvirna višina razpisanih sredstev je 7.000 EUR.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja in k večji konkurenčnosti
kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, izdaja publikacij in urejanje
spletišč.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije oziroma izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz teh ukrepov (v nadaljevanju: registrirani izvajalci).
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem upravičencem;
– če je izbrani izvajalec skupina pro
izvajalcev ali druga kmetijska organizacija
za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je
pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek
za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev;
– izvajalec je dolžan po zaključenem
usposabljanju naročniku – občini predložiti
seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z
vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski
člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom;

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega
zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja,
ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba,
toča, požar, udar strele, vihar in poplave
ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni
živali s ciljem zmanjševanja tveganja zaradi
neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija, v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izpolnjevati določila nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– zavarovalne pogodbe sklenjene po
roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje
določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, za eno rastno dobo;
– zavarovanje živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni za eno zavarovalno
leto.
Višina pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 ali 2008 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Znesek pomoči:
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
3. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč): okvirna višina razpisanih sredstev
je 4.000 EUR.
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture
je namen ukrepa spodbuditi večji interes za
združevanje kmetijskih zemljišč na območju
občine in s tem omogočiti večjo racionalnost
pri obdelavi kmetijskih zemljišč ter povečati
gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo ali nakupom kmetijskih zemljišč z namenom združevanja kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvedejo
medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč
na območju Občine Črnomelj.
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– za predstavitev v publikacijah, kot so
katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju
vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz
določenega območja ali dejanske podatke
o proizvajalcih danega proizvoda ter da so
informacije in predstavitve nevtralne in imajo
vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da
se predstavijo.
Upravičeni stroški:
(1) Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe
strokovnih ekskurzij.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
(3) Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
(4) Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Višina pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena
pomoč za upravičenca za posamezni ukrep
nižja od tega zneska se le ta ne odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
5. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva okvirna višina
razpisanih sredstev je 6.000 EUR, od tega
3.000 EUR za nova znanja na področju gozdarstva
Namen ukrepa:
Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je
še vedno slabo, zato z ukrepom podpiramo
usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih
praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, kar
bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov
s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– svetovalne storitve,
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– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
– organizacije ali izvajalci, ki so registrirani za opravljanje storitev iz tega ukrepa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem upravičencem;
– če je izbrani izvajalec skupina pro
izvajalcev ali druga kmetijska organizacija
za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je
pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek
za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev;
– izvajalec je dolžan po zaključenem
usposabljanju naročniku – občini predložiti
seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci
(končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti
njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom. Za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora
izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o
proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega pro
izvoda, ter da so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom iz področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje);
– stroški svetovalnih storitev: 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
in druge storitve ali oglaševanje;
– predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi, razstave …): stroški udeležbe in potni stroški, najemnine razstavnih
prostorov, simbolične nagrade, podeljene
na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na
nagrado in zmagovalca, stroški publikacij
ocenjevanja izdelkov;
– publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in
priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena pomoč za upravičenca za posamezni
ukrep nižja od tega zneska se le ta ne
odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah: okvirna višina razpisanih sredstev
je 4.000 EUR.
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in

utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Namenjen je naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti.
Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebna za začetke opravljanja dejavnosti
ali za posodobitev in širjenje že obstoječe
dopolnilne dejavnosti:
– predelava
kmetijskih
proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES) št.
364/2004 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, lesa, zelišč ...),
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih
sadežev in gozdnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov,
ki jih je druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki) povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetij (npr.: domača obrt, krovstvo s slamo, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, izdelava podkev, podkovno kovaštvo …);
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti opredeljene v veljavni zakonodaji.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti registrirano
dopolnilno dejavnost oziroma morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če
le-tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12
mesecih po odobritvi pomoči;
– upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1
ha primerljivih površin;
– upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe;
– naložba mora ustrezati veterinarsko
sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko
informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je
to potrebno);
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja;
– investicija mora biti finančno upravičena.
Specifični pogoji upravičenosti:
– za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50% količine potrebnih
surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij;
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– za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100% potrebnih surovin,
v drugih primerih pa najmanj 50% količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov
in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje
na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem
na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti,
ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih
surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo
pa od drugih kmetij;
– za dopolnilno dejavnost predelave
medu mora končni prejemnik imeti ob času
oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin;
– za dopolnilno dejavnost predelava
gozdnih sortimentov morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 20% količine potrebnih
surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo
in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela: gradbena
in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska dela,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska,
parketarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela). Pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo
stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del);
– splošni upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z investicijo, ki je predmet
podpore kot so: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup
patentov in licenc;
– računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi kolikor je nujno
potrebna za izvajanje dejavnosti:
– oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne
dejavnosti.
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost: do 50% upravičenih
stroškov, ki so oziroma bodo nastali v obdobju od 1. 1. 2008 do 24. 10. 2008.
Znesek pomoči: najnižji upravičeni znesek na upravičenca, ki se lahko dodeli po
tem razpisu upravičencu za posamezni
ukrep je 100 EUR. Kolikor bi bila upravičena
pomoč za upravičenca za posamezni ukrep
nižja od tega zneska se le ta ne odobri.
Najvišji znesek pomoči ne glede na izračunan znesek upravičene pomoči na upravičenca za posamezni ukrep je 2.000 EUR.
7. Delovanje društev in njihovih zvez:
okvirna višina razpisanih sredstev je
8.575 EUR.
Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znaj in izkušenj med prebivalstvom, ki
živi na podeželju, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno s ciljem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju.
Predmet pomoči:
Sofinanciranja delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih ne-

mentaciji morajo prispeti na naslov Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
najpozneje do ponedeljka, 7. aprila 2008
(velja poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane oziroma
oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označena z eno od
naslednjih oznak glede na vsebino oziroma
namena vloge:
– Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«;
– Ne odpiraj »JR – zavarovalne premije«;
– Ne odpiraj »JR – arondacija«;
– Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«;
– Ne odpiraj »JR – nova znanja – dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo«;
– Ne odpiraj »JR – dopolnilne dejavnosti«;
– Ne odpiraj »JR – društva«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge prispele na javni razpis pregleda in
oceni s strani župana imenovana komisija (v
nadaljevanju komisija) za pregled in oceno
vlog najpozneje v roku 10 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno
pozove, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od
prejema pisnega poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne
zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju
javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Občinska uprava bo ob odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na
terenu. V primeru neresničnih podatkov,
upravičencu za določen namen ne bodo
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev naslednjih
pet let.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev navedenih v razpisu in razpisni
dokumentaciji.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi predloga komisije župan
s sklepom, s katerim se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičene stroške. Predlagan delež sofinanciranja je lahko zmanjšan od predvidenega možnega
odobrenega zneska po tem razpisu zaradi
večjega obsega zahtevkov glede na zagotovljena sredstva v proračunu.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 15 dni po prejemu sklepa, kar ne zadrži izplačilo sredstev
ostalim upravičencem.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
ki jo upravičenec prejme v podpis skupaj s
sklepom in jo mora v skladu z določili sklepa podpisano vrniti nazaj na naslov občine.
Kolikor je ne vrne v predpisanem roku se
smatra, da se upravičenec odpoveduje odobrenim sredstvom.
Upravičenci uveljavljajo izplačilo dodeljene pomoči na v razpisni dokumentaciji
predpisanem zahtevku s priloženimi dokazili
o izvedeni naložbi oziroma aktivnosti (dokazila o plačilu in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep). Zahtevek
morata biti dostavljena na sedež občine najpozneje do 24. 10. 2008. Zahtevki prejeti po
tem roku se zavrnejo in odobrena sredstva
se ne izplačajo.

profitnih združenj povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju:
društva in združenja).
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva registrirana za delovanje na
območju občine ali delujejo na območju občine;
– sofinancira se izključno nepridobitna
dejavnost društev razvidna v njihovem letnem programu;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev;
– seznam članov društva iz območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo veljavnega pravilnik (statut) o
delovanju društva ali izjavo, da se pravilnik,
ki je bil že posredovan na občino do vložitve
vloge ni spremenil;
– letni program dela za leto 2008, poročilo izvedbe letnega programa dela za leto
2007in 2008 s priloženimi dokazili o izvedbi
programa oziroma aktivnosti, s priloženimi
dokazili o plačilu računov stroškov ali drugih obveznosti za izveden program oziroma
aktivnost oziroma predračuni oziroma izračuni planiranih obveznosti za še ne izvedene aktivnosti, ki bodo izvedene do konca
leta 2008;
– ostala dokazila zahtevana v razpisni
dokumentaciji.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture delovanja;
– materialni stroški in stroški dela pisarne in organov.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov, ki so
oziroma bodo nastali v letu 2008.
Dodatna merila:
– množičnost oziroma številčnost aktivnega članstva;
– število aktivnih članov iz Občine Črnomelj;
– obseg investicij in investicijskega vzdrževanje javnega pomena za potrebe delovanja društva;
– obseg delovanja društva na projektih,
ki prispevajo k prepoznavnosti občine;
– obseg delovanja društva pri aktivnostih, projektih in prireditvah, katerih organizator ali pokrovitelj je občina;
– obseg sodelovanja z drugimi sorodnimi
organizacijami.
Opombi:
Če je društvo že prejelo za določeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna Občine Črnomelj, za isti namen ne
more ponovno kandidirati na osnovi tega
razpisa.
Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s točkami v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok, način in mesto za oddaje vlog za
prijavo na javni razpis
Vloge, ki jih prosilci oddajo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, skupaj z vsemi zahtevanimi
prilogami po tem razpisu in razpisni doku-
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Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj
www.crnomelj.si ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Dodatne informacije posreduje Greta
Auguštin, tel. 07/306-11-06, e-mail: greta.augustin@crnomelj.si, v času uradnih ur.
Občina Črnomelj
Ob-2598/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-UPB1
(Uradni list RS, št. 77/07), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 13/08) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov, ki jih bo
v letu 2008 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
programov (v nadaljevanju: programov) v
Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov
realizirali v letu 2008.
2. Razpisna področja in cilji razpisa
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2008 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2008.
MOMS bo sofinancirala stroške priprave in
izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2008 na
območju MOMS. Predmet javnega razpisa
ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
MOMS bo programe na vseh razpisnih
področjih podpirala v skladu z naslednjimi
dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju
MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki
so pomembni za promocijo Murske Sobote v
tujini in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS.
Upravičene osebe po tem razpisu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
ki združujejo kulturna društva raznovrstnih
dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug
razpis MOMS oziroma imajo drugače zago-
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tovljena proračunska sredstva, do sredstev
po tem razpisu niso upravičene.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 21.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za
leto 2008 na proračunski postavki 18033002
Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v
predpisanem roku za oddajo vloge v javnem
razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega
organa društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno
leto.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine
društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog
za izbor kulturnih programov: popolne vloge
bo na osnovi splošnih in prednostnih kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija.
Izbrani bodo tisti programi predlagateljev,
ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 100 točk. Način razvrščanja programov in podrobnejša merila
za ocenjevanje glede na višino doseženih
točk so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
program pri čemer med izbranimi programi
predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino
prejetih točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2008.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 29. 2.
2008 do 31. 3. 2008.
9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga:kulturni programi
2008«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko
vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na
način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer
kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj
– dopolnilna vloga: kulturni programi 2008
z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša«.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 1. aprila 2008. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da je prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak
delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od
7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30
ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu
vsak delavnik med 8. in 9. uro na, Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2599/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-UPB1
(Uradni list RS, št. 77/07), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 13/08) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v
letu 2008 sofinancirala Mestna občina
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna
področja
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za pripravo in izvedbo projektov, ki
jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in
javnega prava, avtorji, avtorske skupine in
samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju
prijavitelji) izvajali v letu 2008 predvsem na
območju Mestne občine Murska Sobota (v
nadaljevanju MOMS) na področju kulture.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena
ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa: namen razpisa je spodbujanje aktivnosti na
področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa
je podpreti projekte na področju kulture v
letu 2008, ki se bodo prednostno izvajali v
MOMS in so usmerjeni v pripravo na Evropsko prestolnico kulture 2012 (v nadaljevanju
EPK) ali bodo skladni s EU programom Kul-
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tura 2007–2013, prednostna naloga spodbujanje medkulturnega dialoga ali se bodo
osredotočili na 500. obletnico rojstva Primoža Trubarja, (1508–1586), utemeljitelja
slovenskega knjižnega jezika ter voditelja
protestantskega reformacijskega gibanja.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji
in avtorske skupine ter samostojni kulturni
delavci. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte, ki bodo izvajani v letu
2008. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100% sofinancirana
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 so navedena v seznamu podjetij,
s katerimi se na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije ne sme poslovati
(Uradni list RS, št. 43/05).
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet razpisa je 45.000
EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOMS na proračunski postavki 180350035
Evropska prestolnica kulture 2012.
Maksimalna višina sofinanciranja je do
70% vrednosti projekta.
6. Kriteriji za izbiro projektov
6.1 Splošni kriteriji za izbiro projektov:
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen
projekta za kulturni razvoj v MOMS,
– 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.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno
obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije.
Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del
razpisne dokumentacije.
6.3. 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 projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam

javni razpis
za izbiro investicijskih transferjev
neprofitnim organizacijam na
področju kulture, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja
neprofitnih organizacij na področju kulture,
izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter
obnove objektov nepremične sakralne in
kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt)
vseh neprofitnih organizacij, ki so v Mestni
občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so
na območju Mestne občine Murska Sobota
lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v
Mestni občini Murska Sobota registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ali
so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične
sakralne in kulturne dediščine, ki izpolnjujejo
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani
v letu 2008.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet razpisa je 28.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za
leto 2008 na proračunski postavki 18035002
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neprofitnih
organizacij na področju kulture, izdelave
konservatorskih načrtov in projektne dokumentacije za obnovo ter obnova objektov
nepremične sakralne in kulturne dediščine
ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska
Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neprofitnih
organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,

odobrenih projektov za leto 2008. Najvišje
število prejetih točk za posamezen projekt
je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2008. Skrajni rok za
predložitev zahtevkov in poročil je 31. 10.
2008.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 29. 2.
2008 do 31. 3. 2008.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2008«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način
kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2008 z obvezno navedbo
na katero vlogo se dopolnitev nanaša«.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 1. aprila 2008. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da je prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
11. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak
delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od
7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30
ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu
vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2600/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-UPB1
(Uradni list RS, št. 77/07), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) ter na
osnovi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 13/08) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
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– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa opreme ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2008. Skrajni rok za
predložitev zahtevka je 31. 10. 2008.
6. Rok razpisa: razpis je odprt od 29. 2.
2008 do 31. 3. 2008.
7. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga: investicijski transferji
2008-kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane.
V primeru, da posamezni vlagatelj na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka
vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi
oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
8. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo
dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot
velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: investicijski transferi 2008-kultura z
obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša«.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu:
komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati
vloge 1. aprila 2008. V primeru nepopolno
izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni
od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru,
da je prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne
bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo
potekala po poteku razpisnega roka. Na
podlagi predloga strokovne komisije bodo
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev
od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo
odločbe in dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do
13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2620/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zreče (Ur. l. RS, št. 44/04) in Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2008,
objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Zreče za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Pomembnejše športne prireditve
8. Delovanje društev na lokalni ravni.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo športna
društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Zreče oziroma je
program namenjen občanom Občine Zreče,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih
(velja le za športna društva).
Prednost bodo imeli izvajalci neprofitnih
organizacij in zavodov ter izvajalci, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisni obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije in vsebovati vse
zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Prijave morajo
kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika
in pošiljatelja ter pripis – »Ne odpiraj – Javni
razpis šport 2008«. Zadnji rok za oddajo
prijav je petek, 28. marec 2008 do 12. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v tajništvu občine.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za odpiranje vlog prispelih

na javni razpis v skladu s kriteriji, merili in
postopkom določenim v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Zreče ter določili
Letnega programa športa v Občini Zreče
za leto 2008.
O izidu javnega razpisa bodo vsi vlagatelji pisno obveščeni. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
tajništvu Občine Zreče v času uradnih ur
ali na internetni strani Občine Zreče (www.
zrece.si), dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 03/757-17-00.
Občina Zreče
Št. 610-0003/2008
Ob-2635/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–
UPB-2), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) in
Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov
lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine
Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture
(Uradni list RS, št. 44/06), Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za
ohranjanje in vzdrževanje kulturnih
spomenikov lokalnega pomena
v Občini Sevnica v letu 2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki
niso v lasti Občine Sevnica (v nadaljevanju:
spomeniki), razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/02, 106/05):
a) sakralni spomeniki:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,
b) drugi kulturni spomeniki lokalnega
pomena, za katere je izražen širši lokalni
interes:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja spomenika,
– tekoča vzdrževalna dela.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
– da so lastniki ali upravljavci kulturnega
spomenika,
– da imajo vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
– da so pridobili mnenje odgovornega
konservatorja.
4. Obvezna dokazila so:
– dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno
listino o upravljanju,
– vsebinski program – projekt,
– finančni program s predračunskimi
vrednostmi in zaključeno finančno konstruk
cijo,
– mnenje odgovornega konservatorja
(za spomenike).
5. Kriteriji in merila za izbor programov in
dodelitev sredstev
Splošni kriteriji in merila:
– stopnja zaščitenosti spomenika do 50
točk,
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– stopnja poškodovanosti spomenika
(mnenje strokovne institucije o stopnji ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno poškodbo celote ali dela
pomembne kulturne dediščine) do 30 točk,
– sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za kulturo oziroma Sklada RS za
kulturne dejavnosti do 10 točk,
– višina sredstev iz drugih virov do 10
točk.
Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še
naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri
ohranjanju kulturne dediščine, ki je v interesu občine:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala
poglobljeno raziskovalno dejavnost,
– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje tradicionalne dejavnosti oziroma izvajanje muzejske dejavnosti,
– turistične zanimivosti, ker predstavlja
dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti.
2. Finančno izražen interes lastnika in
sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo prezentacijo za javnost.
3. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljavcev za ohranitev spomenika
in njegove spomeniške funkcije.
4. Nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku.
5. Posegi in programi, ki predstavljajo
obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih
dogodkov na območju Občine Sevnica.
6. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša 25.038 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 25. 3. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke
oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 25. 3. 2008 (datum poštnega žiga na dan 25. 3. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za kulturne spomenike 2008«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 27. 3.
2008, ob 11. uri, v prostorih Občine Sevnica.
V primeru nepopolnih vlog bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s
sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite

programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Sevnica in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih
sredstev
znaša:
18.500,00 EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 25. marca 2008 do 12. ure na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 25. 3. 2008 (datum poštnega žiga na
dan 25. 3. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov v letu 2008«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela
27. 3. 2008, ob 13. uri, v prostorih Občine
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge,
bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot
nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine

pri Mojci Sešlar, tel. 07/816-12-14, e-mail:
mojca.seslar@obcina-sevnica.si in Zaliki
Jazbinšek, tel. 07/816-12-15, e-mail: zalika.jazbinsek@obcina-sevnica.si vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 129-0001/2008
Ob-2636/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 127/06), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB
2), Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 18/06), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področjih socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
v letu 2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
Prav tako niso predmet razpisa programi
in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih
razpisov ali proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– 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 članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
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Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite
pri Mojci Sešlar, tel. 07/816-12-14, e-mail:
mojca.seslar@obcina-sevnica.si, in Zaliki
Jazbinšek, tel. 07/816-12-15, e-mail: zalika.jazbinsek@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 430-2/2008-3

Ob-2668/08

Javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma
projektov, ki niso bili predmet drugih
javnih razpisov iz proračuna Občine
Sežana za leto 2008 –
sredstva župana za enkratne finančne
pomoči 2008
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2008
(Uradni list RS, št. 125/07).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje
knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ipd., ki
niso bili predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v
obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana,
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj
in javnih zavodov, če se programi oziroma
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt 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.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge
osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa,
– da imajo stalno prebivališče oziroma
sedež na območju Občine Sežana oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana,
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Sežana 2008 in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana
za leto 2008,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na
področju, za katerega se prijavljajo,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za delo.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
– preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni:
do 5 točk;
– število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine
Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev: 5 točk,
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 10 točk,
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 15 točk;
– število uporabnikov iz Občine Se
žana:
– 1–100 uporabnikov: 5 točk,
– 101–1000 uporabnikov: 10 točk,
– nad 1000 uporabnikov: 15 točk;
– promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine: do
20 točk;
– kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:
do 20 točk;
– inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;
– sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana: do 10 točk;
– reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: do
5 točk;
– delež lastnih sredstev – za izvedbo
programov oziroma projektov imajo izvajalci:
– 50–60% lastnih sredstev: 5 točk,
– 61–70% lastnih sredstev: 10 točk,
– 71– 80% lastnih sredstev: 15 točk,
– več ko 80%: 20 točk.
7. Višina razpisanih sredstev: okvirna
višina sredstev na razpolago je 43.256,00
EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini
Sežana najkasneje do 28. 2. 2009 podati
finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in je
odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2008.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog
Vloga oziroma prijava 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.

Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprtih
ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice
in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis županova sredstva 2008« na prednji
strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru:
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo
na Občino Sežana prispele od prvega do
zadnjega dne v preteklem mesecu.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da jih v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni
program oziroma projekt izredno prispeva k
izboljšanju procesov in pogojev delovanja
oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih
točk.
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 odločitvi.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe.
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.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal,
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– 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.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Ob-2506/08
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Občine Brežice za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 10/08) in Letnega programa prodaje
nepremičnega premoženja Občine Brežice
za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52, e-pošta: obcina@brezice.si,
matična številka: 5880173000, ID št. za
DDV: SI34944745.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje so zazidljiva
stavbna zemljišča, ki v naravi predstavljajo
komunalno opremljene gradbene parcele
na Čatežu ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot (Uradni list RS, št. 19/02 z dne 1. 3. 2002) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih
hiš pa tudi gospodarskih poslopij z večnamensko dejavnostjo. Kupci predmetnih
parcel so oproščeni plačila komunalnega
prispevka.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z izklicnimi cenami:
2.1.1. parc. št. 22/13, k.o. Čatež, v izmeri 963 m2 po ocenjeni vrednosti 57.780,00
EUR;
2.1.2. par. št. 22/4, k.o. Čatež, v izmeri 686 m2 po ocenjeni vrednosti
41.160,00 EUR;
2.1.3. parc. št. 22/3, k.o. Čatež, v
izmeri 604 m2 po ocenjeni vrednosti
36.240,00 EUR;
2.1.4. parc. št. 22/6, k.o. Čatež, v
izmeri 679 m2 po ocenjeni vrednosti
40.740,00 EUR;
2.1.5. parc. št. 22/10, k.o. Čatež,
v izmeri 994 m2 po ocenjeni vrednosti
59.640,00 EUR;
2.1.6. parc. št. 22/11, k.o. Čatež, v izmeri 655 m2 po ocenjeni vrednosti 39.300,00
EUR;
2.1.7. parc. št. 22/9, k.o. Čatež, v
izmeri 671 m2 po ocenjeni vrednosti
40.260,00 EUR;
2.1.8. parc. št. 22/7, k.o. Čatež, v
izmeri 680 m2 po ocenjeni vrednosti
40.800,00 EUR;
2.1.9. parc. št. 22/5, k.o. Čatež, v
izmeri 715 m2 po ocenjeni vrednosti
42.900,00 EUR;
2.1.10. parc. št. 22/2, k.o. Čatež, v izmeri 744 m2 po ocenjeni vrednosti 44.640,00
EUR;
2.1.11. parc. št. 22/12, k.o. Čatež, v izmeri 979 m2 po ocenjeni vrednosti 58.740,00
EUR.
Vse predmetne nepremičnine so med
drugimi vpisane v ZK vl. 1335, k.o. Čatež.

Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedene cene so izklicne cene in ne vključujejo 20% DDV. Davek plača kupec.
2.2. Predmet prodaje so nepremičnine: parc. št. 6200 (gospodarsko poslopje
v izmeri 98 m2 in dvorišče v izmeri 450 m2),
parc. št. 4659 (njiva v izmeri 1308 m2), parc.
št. 4791 (njiva v izmeri 881 m2), vse vpisane
pri vl. št. 463, k.o. Krška vas ter parc. št.
4792 (njiva v izmeri 947 m2), vpisana pri vl.
št. 1439, k.o. Krška vas.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj. Izklicna cena: 37.066,40 EUR.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedena izklicna cena ne vključuje davka
na promet z nepremičninami. Davek plača
kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine
Najnižji znesek višanja kupnine je:
– za nepremičnine pod točko 2.1.: 500,00
EUR;
– za nepremičnine pod točko 2.2.: 200,00
EUR.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem v
EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe
pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da najkasneje 18. 3.
2008 po pošti oziroma do najkasneje 14.
ure istega dne, osebno na sedež Občinske
uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži
naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID št. za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani
oziroma tuje pravne osebe).
4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
tudi zakoniti zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385 z navedbo »Varščina za

javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
5. Pravila javne dražbe:
Nepremičnine iz točke 2.1. se prodajajo
posamezno, nepremičnine iz točke 2.1. pa
skupaj. Nepremičnine se prodajajo po načelu: »videno-kupljeno«.
Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, pripravljalne
stroške, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso
zajeti in jih nosi in trpi kupec.
Javno dražbo bo izvajala Komisija za
izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Občine
Brežice v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Komisija iz prejšnje alineje te točke lahko
začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli dražitelj pa
nima pravice do odškodnine.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
po poteku dražbe.
6. Sklenitev prodajne pogodbe:
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ ipd.).
Pogodba za prodajo nepremičnin iz točke 2.1. te dražbe se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v navedenem roku ne
podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
zadrži Občina Brežice njegovo varščino.
Pri nepremičninah iz točke 2.2 te dražbe v prejšnji alineji navedeni rok in pogoji
sklenitve pogodbe, zaradi objave kmetijskih
zemljišč na oglasni deski Upravne enote
ne veljajo, rezultat dražbe pomeni le fiksno
določitev cene prodajane nepremičnine. V
primeru, da po izteku objave prodaje nepremičnine na oglasni deski uspeli dražitelj
pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo,
se mu varščina všteje v znesek kupnine,
v nasprotnem primeru se mu vrne v roku
10 dni od izteka objave. Pogodba se v
takšnem primeru sklene v roku 15 dni od
izteka prodaje. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so
na njegovi strani, zadrži Občina Brežice
njegovo varščino.
Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti
iz 1. alineje te točke v roku 10 dni od uspele
dražbe, se šteje, da od ponudbe odstopa,
in se iz položene varščine plačajo stroški
izvedbe javne dražbe, preostali del varščine
pa obdrži Občina Brežice.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov, k podpisu pozove dražitelja,
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ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščina
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Brežice.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana na dan 19. 3.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice:
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1 ob
10. uri,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.2 ob
10.30.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1. in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-91-544 (kontaktna
oseba: Zorko Samo), faks 07/499-00-52,
e-pošta: obcina@brezice.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
svetovnem spletu na spletni strani Občine
Brežice www.brežice.si.
Občina Brežice
Št. 71130-0127/-2007/9
Ob-2601/08
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik,
na podlagi Letnega in posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti
Občine Vojnik za leto 2008 ter Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo kompleksa zemljišč, ki je v
lasti Občine Vojnik (drugi del zemljišč
ZN Konjsko)
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; matična številka: 5880386, ID številka za DDV:
SI 67288006.
II. Predmet prodaje, izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel občinski svet Občine Vojnik na 9. redni seji dne
12. 9. 2007 se prodajo zemljišča ZN Konjsko, in sicer parc. št. 10/2 (gozd 2028 m²),
parc. št. 10/4 (neplodno 404 m²), parc. št.
10/5 (travnik 151 m²), parc. št. 10/1 (pot 8 m²
in travnik 13449 m²), parc. št. 11 (f. objekt 7
m², f. objekt 5 m², dvorišče 27 m², neplodno
1825 m²) in parcele 14/1 (travnik 13449 m²,
f. objekt 10 m², f. objekt 8 m², sadovnjak
10272 m²), vse k.o. Vojnik okolica, ki so
v lasti Občine Vojnik. Zemljišče v naravi
predstavlja kompleks v skupni izmeri 41643
m² in se prodaja samo v celoti. Kompleks
predstavlja stavbno zemljišče, na katerem
je po veljavnem ZN možna gradnja stanovanjskih hiš.
Izklicna cena za zemljišče znaša
35 EUR/m² + DDV, kar skupaj za 41643 m²
znaša 1.457.505 EUR + DDV (komunalni
prispevek v ceni ni zajet).
Najnižji znesek višanja izklicne cene
za celoten kompleks je 5.000 EUR (brez
DDV).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Stroške overitve prodajne pogodbe ter
stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
III. Pogoji prodaje: zemljišče se prodaja
po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne
bodo mogoče.
IV. Varščina: vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do
torka, 25. 3. 2008, do 12. ure, nakazati varščino v višini 175.000 EUR na račun Občine Vojnik, št. 0133 9010 0003 082, odprt
pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo varščine
– javna dražba ZN Konjsko«, ter se na javni
dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna
v kupnino, vsem neuspelim dražiteljem pa
bo brez obresti vrnjena v 8 dneh od dneva
dražbe.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki morajo organizatorju
poleg potrdila o plačani varščini predložiti naslednje podatke oziroma dokumente:
naziv kupca in njegov točen naslov, fizične
osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti naslednje podatke: ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča, telefonsko
številko, EMŠO, davčno številko, dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 8 dni, transakcijski račun in
osebni dokument, samostojni podjetniki pa
so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številka,
davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra, potrjen od AJPES
ali notarja, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 8 dni. Dražitelj, ki
je pooblaščenec, mora predložiti notarsko
overjeno pooblastilo v izvirniku.
Organizator pred pričetkom dražbe preveri, kdo izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
Če udeleženec javne dražbe ne predloži
zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje
zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi.
VI. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila pogodba v roku 15 dni po končani
dražbi, celotno kupnino pa je kupec dolžan
plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izstavitve računa. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od
nakupa odstopil, in se pogodba razveljavi,
plačano varščino pa obdrži prodajalec. Zemljišče preide v last in posest kupca šele
po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne
kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pogodbe. Občina Vojnik bo izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec bo poleg kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev pogodbe in vknjižbo lastninske
pravice na svoje ime.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 26. 3. 2008 ob 11. uri, v sejni
sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik.
VIII. Pravila javne dražbe
Dražitelji z vplačilom varščine sprejmejo pogoje, določene v tem razpisu javne
dražbe.
Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri se prodajna pogodba sklene
z najuspešnejšim dražiteljem, to je s po-

nudnikom, ki pristane na vnaprej določene
pogoje in ponudi najvišjo ceno. Postopek
javne dražbe se izvede v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07).
Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je
javna dražba neuspešna. Dražitelji z vplačilom varščine pristanejo na vnaprej določene pogoje, med katerimi je tudi sprejem
izklicne cene, zato se jim vplačana varščina
ne vrne.
Če dva ali več dražiteljev draži isto ceno,
nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša
cene.
Javna dražba se bo snemala.
IX. Rok za plačilo kupnine: najuspešnejši
dražitelj mora kupnino plačati najkasneje v
roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, in sicer na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082,
odprt pri UJP Žalec. Plačilo celotne kupnine
v tem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
X. Dodatne informacije: telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20
(Jelka Gregorc, Maja Čagalj Godec). Ogled
zemljišča je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
XI. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Vojnik
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve prodajne pogodbe,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
Občina Vojnik
Ob-2507/08
TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o,
v skladu s sklepom nadzornega sveta TRC,
d.o.o. z dne 18. 2. 2008, Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
TRC, d.o.o.
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: TRC, Turizem in rekreacija Celje,
d.o.o, Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje, izklicna cena in
omejitve:
Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 140/1 – njiva v izmeri
ca. 3671 m2, parc. št. 140/2 – njiva v izmeri
5388 m2 in parc. št. 141/3 – travnik v izmeri
97 m2, vse vpisane v vl. št. 1143, vse k.o.
Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN GC Industrija jug – severni
del Cinkarne (Ur. l. RS, št. 46/00 - proj. št.
109/99-01 Vizura, d.o.o. Celje) predvidena
gradnja objektov za transportno skladiščne
dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9156 m2 1.373.400,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Fizičen prevzem zemljišča bo možen do
1. 5. 2008, ko bo skladno z veljavnim zazidalnim načrtom urejen teren (nasip).
Kupec se mora zavezati za izstavitev
zemljiškoknjižnega dovolila za vpis služnostne pravice poti na severnem delu parcel
št. 140/1 in 140/2 v korist vsakokratnega
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lastnika parcel št. 142,143/1, in 145/2 z.k.
vl. št. 1143, k.o. Teharje.
Kupec se mora tudi zavezati poravnati
sorazmerne stroške projekta protipoplavne
zaščite tega območja prodajalcu ter tudi sorazmerne stroške izvedbe te zaščite skladno
s projektom in izvirne dokumentacije, ko bo
ta izvedena.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja za vsa zemljišča je 10.000,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: uspeli dražitelj mora v roku
8 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec)
v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od
nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o., pri Banki Celje d.d., št. TRR
06000-0902367437.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., Mariborska 2, dne 17. 3. 2008 ob 12.uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 14. 3. 2008 plačati varščino v višini
20% od navedene izklicne cene na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., št. TRR 06000-0902367437.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine

kšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih
in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec je dolžan plačati DDV in stroške
overitve pogodbe.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla oseba, ki jo za
to pooblasti predstojnik TRC ja.
11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o stavbnem zemljišču lahko interesenti dobijo na
tel. 03/428-26-50 g. Pfeifer.
Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem
stavku navedenih tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o., www.celjska-koca.si.
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o.

Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15
dni po končani javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta
(na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor ta-
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Razpisi delovnih mest
Ob-2492/08
Svet Glasbene šole Slovenske Konjice,
Tattenbachova 1a, 3210 Slovenske Konjice,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja(-ice) izpolnjevati splošne in
posebne zakonske pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Ur. l. RS,
št. 16/07).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovan(-a)
za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti), dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis in program
oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene
šole Slovenske Konjice, Tattenbachova 1a,
3210 Slovenske Konjice, z oznako Prijava
za razpis za ravnatelja(-ico).
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Glasbena šola Slovenske Konjice
Št. 110-52/2008
Ob-2494/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 71.a člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani ali okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v
Ljubljani, ki bo takoj po izvolitvi dodeljen na Civilni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s predvidenim
časom dodelitve treh let.
Razpisni pogoji:
Za okrajnega sodnika:
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.
Za okrožnega sodnika:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 02/08
Ob-2594/08
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni
list RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96,
36/00 in 9. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci,
Kobilje, Odranci in Turnišče (Uradni list RS,
št. 68/95, 22/98, 15/99, 92/02) in 18. člena
Statuta Razvojnega centra, upravni odbor
Razvojnega centra Lendava razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Razvojnega centra Lendava (za 4 letno mandatno obdobje).
Kandidat /-ka/ mora poleg splošnih, z
zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– ima magisterij ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega vsaj dve leti s področja svetovanja
in pospeševanja malega gospodarstva;
– obvlada dva tuja jezika, od tega en
svetovni jezik (angleški ali nemški).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter s poslovnim življenjepisom,
referencami in programsko vizijo delovanja
Razvojnega centra naj kandidati/-tke/ pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov: Razvojni center Lendava, Glavna
ulica 54, 9220 Lendava (z oznako: »Prijava
na razpis za direktorja/direktorico«). Obravnavale se bodo samo popolne vloge. O izbiri bodo kandidati/-tke/ obveščeni v osmih
dneh od dneva sprejema sklepa o soglasju
k imenovanju direktorja/direktorice na občinskem svetu Občine Lendava.
Upravni odbor
Razvojnega centra Lendava
Št. 110-7/2008-2
Ob-2605/08
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB3,

v nadaljevanju: ZJU) objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, 2
delovni mesti za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 1 delovno mesto v Območni
enoti Celje in 1 delovno mesto v Območni
enoti Ljubljana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo s
področja gradbeništva ali arhitekture,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu za inšpektorja, iz katere
je razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen,
če ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
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– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Služba za skupne in pravne zadeve
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se lahko izjemoma za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja
imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita
za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti
najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu gradbeni inšpektor v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne
enote Celje (delovno mesto v Celju) in Območne enote Ljubljane (delovno mesto v
Ljubljani) ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega
natečaja na spletni strani Ministrstva za javno upravo in v Uradnem listu RS.

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Direktorata za umetnost v Ministrstvu za kulturo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Maistrova ulica 10.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka:
»110-7/2008 za delovno mesto v Celju« ali
»110-8/2008 za delovno mesto v Ljubljani«
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor, Služba za skupne in pravne zadeve, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
irsop.urad-lj@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel. 01/420-44-84
(mag. Vlasta Žerjav).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor
Št. 131/08
Ob-2622/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB)
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
umetnost v Ministrstvu za kulturo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za umetnost v Ministrstvu za kulturo bo najkasneje
v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa »Vodenje in upravljanje v upravi«,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, mag. Božo Predalič, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za kulturo
Št. 100-27/2008-3
Ob-2624/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB)
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljub
ljana objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za
zdravje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
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ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni
list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Uradni list
RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo an-

gleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, doc. dr. Božo
Grafenauer, Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor, tel.
02/250-42-38.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
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Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za zdravje

– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega
registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 012-6/2008-5
Ob-2678/08
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. na
podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (Sklep Vlade RS, št.
345-30/2003-1 z dne 4. 12. 2003) razpisuje
delovno mesto
direktorja javnega podjetja Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih v zakonu, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba – VII. stopnja
izobrazbe;
– najmanj 10 let delovne dobe na delovnem mestu z zahtevano univerzitetno – VII.
stopnjo izobrazbe;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– znanje uporabe osebnega računalnika;
– poznavanje področja letalstva.
Izbrani kandidat bo imenovan na funkcijo direktorja za obdobje 5 let in bo sklenil
delovno razmerje za določen čas, ki je enak
času opravljanja funkcije direktorja.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– kratek življenjepis;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice;
– fotokopijo dokazila o aktivnem znanju
angleškega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga za namen zaposlitve izda Ministrstvo za pravosodje oziroma izjavo, da potrdilo lahko pri-

dobi nadzorni svet javnega podjetja Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.;
– program razvoja področja dejavnosti
javnega podjetja.
Prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Javno podjetje Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne
odpiraj – Razpis za direktorja«. Rok za prijavo začne teči z naslednjim dnem po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v 8 dneh po imenovanju direktorja.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.
Št. 110-59/2008
Ob-2679/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
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Druge objave
Št. 007-16/2008/2
Ob-2509/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodne izvedenke in sodne cenilke:
1. Breda Karo Priman se razreši kot sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje arhitekture – arhitekture, splošno in
kot sodna cenilka, imenovana za strokovno
področje gradbeništva – gradbeništva, splošno, z dnem 12. 2. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2639/08
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno z 18. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07–UPB3)
objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
1. 3. 2008, prične s poslovanjem notarka
Frančiška Persea Cetin v Velenju, Rudarska
cesta 6.
Notarska zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-9/2007-3
Ob-36600/07
Pravila Sindikata delniške družbe
Toko Line Domžale, s sedežem v Lukovici pri Domžalah 84, 1225 Lukovica, ki
so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na
podlagi odločbe št. 02800-27/93-1 z dne
18. 5. 1993 in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 16, se z
dnem 9. 1. 2008 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Matična številka sindikata je 5975778.
Št. 101-42/2007-3
Ob-1011/08
Pravila sindikata z imenom Sindikat Sintal d.o.o., Litostrojska 38, Ljubljana, se z
dnem 18. 5. 2007 hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Šiška, pod zaporedno
št. 183.
Št. 101-77/2007-3
Ob-1012/08
Sindikat Zavoda OŠ Franca Rozmana Staneta s sedežem Prušnikova 85,
Ljubljana Šentvid, se preimenuje, in sicer se spremeni v SVZI OŠ Franca Rozmana Staneta. Upravna enota Ljubljana,
Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana, hrani pravila sindikata SVIZ
OS Franca Rozmana Staneta. Pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 17.
Št. 101-5/2008-2
Ob-2182/08
Pravila Osnovne organizacije sindikata
delavcev Okrožnega in Okrajnega sodišča
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 11. 5.
1993, pod zaporedno številko 19 ter vpisano
spremembo z dne 23. 10. 1996, zaporedna
številka 17, so bila spremenjena in sprejeta
na zboru sindikata dne 22. 1. 2008 in odslej
nosijo naziv: Statut delavcev pravosodja Podravje, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
delavcev pravosodja Podravje, skrajšano:
SDPP, s sedežem sindikata v Mariboru,
Sodna ulica 14.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 5, z dne 4. 2. 2008.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-80/2007-7
Ob-2255/08
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste
- Polje, se pri vpisu pod zaporedno številko
109 o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat družbe Jata Emona d.d., s sedežem
na Agrokombinatski 84, Ljubljana, z dnem
15. 1. 2008 vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat družbe Jata Emona d.o.o.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-34/2008-3
Ob-2510/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
19. 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
ustanovitev družbe Gorenje Design Studio, družba za oblikovanje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3505 Velenje, s strani
družb Gorenje gospodinjski aparati, d.d.,
Partizanska cesta 12, Velenje, Trimo inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d., Prijateljeva cesta 12, Trebnje,
Riko, industrijski, gradbeni inženiring
in leasing d.o.o., Bizjanova ulica 2, Ljub
ljana, in Pristop, družba za komunikacijski management, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, Ljubljana, ni podrejena določbam
ZPOmK.
Priglašena ustanovitev družbe Gorenje
Design Studio d.o.o., ki bo dejavna predvsem na področju oblikovanja, ne predstavlja pridobitve skupnega nadzora družb
ustanoviteljic v novoustanovljenem podjetju in s tem koncentracije v smislu določil
11. člena ZPOmK, zato je Urad v skladu z
drugim odstavkom 38. člena ZPOmK izdal
odločbo o ugotovitvi, da obravnavana transakcija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-30/2008-11
Ob-2511/08
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 6. 2.
2008, v zadevi skupnega nadzora družb Infond Holding, finančna družba, d.d., Titova cesta 2 A, 2000 Maribor, Istrabenz,
holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper, Pivovarna

Laško, delniška družba, Trubarjeva ulica
28, 3270 Laško, Pivovarna Union d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, in
Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.d.,
Boračeva 37, 9502 Radenci, nad družbo
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, kjer gre
za koncentracijo, ki je podrejena določbam
ZPOmK, začel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence na
podlagi prvega odstavka 17. in 23. člena
v povezavi z 11., 12. členom in četrtim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (uradno prečiščeno
besedilo, ZPOmK-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/07;
v nadaljevanju: ZPOmK).
Ker je Urad ugotovil, da je koncentracija
podrejena določbam ZPOmK in je izkazan
resen sum, da bi koncentracija lahko povečevala moč podjetij, vključenih v koncentracijo, posamično ali skupno, pri tem pa bi
lahko bistveno zmanjševala ali onemogočala učinkovito konkurenco na upoštevnih trgih
v Republiki Sloveniji, je po uradni dolžnosti
začel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe
in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 038/2008
Ob-2515/08
Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno podjetje d. d., Dunajska cesta 51,
Ljubljana.
Mediji izdajatelja: Mladina in Monitor.
Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej
Klemenc, direktor družbe.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric, Branimir Štrukelj, Jurij Giacomelli,
Borut Rismal.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj pet
(5) odstotni lastniški ali upravljalski delež
oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Transmedia S.P.A., Piazza Vittoria – Travnik št. 41, 34170 Gorica,
Italija, Delo TČR d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana, Andrej Klemenc, Ulica Gubčeve
brigade 39, Ljubljana.
Ob-2516/08
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: R Domžale d.o.o., Ljubljanska 36, 1230 Domžale
– 100%.
Direktor: Petra Sorbara.
Ob-2517/08
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d. d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar & Svet nepremičnin, Antena, Nika,
Moje zdravje.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj
pet odstotni delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic:
–  DZS, d. d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 51,05%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana – 10,11%,
– ČZP Večer, d. d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, mag. Robert
Krajnik – namestnik predsednika, Marjan
Božnik, Dejan Kovač, Dušan Ocepek, dr.
Klaus Schweighofer.

Ob-2518/08
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Bojan
Korsika (60%), Jasna Slapničar Korsika
(40%).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.

Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
KD Holding, Finančna družba d.d., Celovška 206, Ljubljana, FM Net d.o.o., Celovška
206, Ljubljana, Potrata Marjan, Smledniška
122, Kranj.
Poslovodstvo: direktor Marjan Potrata.
Člani nadzornega sveta: Amon Mitja, Radovan Teslič, Mirko Bartolac.

Ob-2519/08
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p. 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr.
Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi
povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima
100% lastniški in upravljalski delež revije
Proteus.

Ob-2523/08
Ime medija: GV IN.
Firma in sedež izdajatelja: Bisnode,
družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o., Likozarjeva 3, 1000
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Maria Anselmi, direktorica.
Podatki o osebi, ki ima najmanj pet odstotni lastniški ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja: Bisnode AB, Sveavagen 168,
S-10599, Stockholm, Kraljevina Švedska.

Ob-2520/08
Medij: Play TV.
Zvrst: televizijski program.
Izdajatelj: UPC d.o.o., Breg 10, 1000 Ljub
ljana.
Direktorica in lastnica s 100% deležem
izdajatelja: Marija Marino, Kandrše 18, 1252
Vače.
Št. 34/2008
Ob-2521/08
Ime medija: Planet.
Izdajatelj: Mobitel, d.d., Vilharjeva 23,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (100% delež).
Zastopnika: Klavdij Godnič – glavni izvršni direktor, Igor Marinšek – izvršni direktor.
Člani upravnega odbora: Bojan Dremelj
– predsednik, Filip Ogris-Martič – namestnik
predsednika, Željko Puljič – član, Klavdij Godnič – član, Igor Marinšek – član, Metod Zaplotnik – član, Branko Miklavčič – član, Tjaša
Škrilec – član.
Ob-2522/08
Ime medija: Radio Kranj, d.o.o.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva
ulica 6, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

Ob-2557/08
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-2619/08
Ime medija: dajmedol.
Izdajatelj: Planet 9 d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
najmanj 5% delež: Mobitel, d.d., Vilharjeva
23, 1000 Ljubljana (76% delež), Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub
ljana (24% delež).
Zastopnik: Tomaž Jontes – direktor.
Ob-2631/08
Izdajatelj: Media Projekt, izdajanje časopisov in revij, Kopitarjeva 2, 1510 Ljub
ljana.
Ime medijev: Direkt.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Media SMVG d.o.o., Trubarjeva
79, 100%.
Imena članov uprave izdajatelja: direktor
Miha Štamcar.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2618/08
Skupščina družbe Terawatt, družba za
trgovanje, proizvodnjo, prenos in distribucijo ter zastopanje na organiziranem trgu z
električno energijo, d.o.o., je dne 1. 9. 2007
sprejela sklep o prenehanju ter o začetku likvidacije družbe Terawatt d.o.o., ki je bil dne
22. 11. 2007 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, dne 19. 2. 2008
pa objavljen v Uradnem listu RS, št. 17.
Likvidacijski upravitelj Peter Weigl skladno s predmetnim sklepom in 412. členom
ZGD-1 poziva vse upnike družbe Terawatt
d.o.o. – v likvidaciji, da mu v roku 30 dni od
objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve na naslov Eichenstrasse
22, 4431 Haidershofen, Avstrija.
Peter Weigl
Likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2559/08
Na podlagi sklepa družbenice družbe
Micam export-import d.o.o., Slovenska cesta 46, Ljubljana, vpisane v sodnem/poslovnem registru z mat. št. 1215558000 z dne
19. 2. 2008, se zmanjša osnovni kapital
družbe za 160.536,00 EUR, iz dosedanjih
185.536,00 EUR na 25.000,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 pozivam upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Micam export-import d.o.o.
dir. Nevenka Kerezović

Sklici skupščin
Ob-2514/08
Popravek
V objavi sklica 9. skupščine družbe BPT,
d.d., objavljene v Ur. l. RS, št. 16/08 z dne
15. 2. 2008 se popravek nanaša na odstavek Gradivo za skupščino in se glasi:
Celotno skupščinsko gradivo, in sicer
predlog sklepov, pisno poročilo glavnega
delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevo
poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, ter revidirana letna poročila družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
d.d., za poslovna leta 2004, 2005 in 2006
je delničarjem dostopno na sedežu družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
d.d., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, med
10. in 12. uro, ves čas od objave do dneva
izvedbe skupščine, po predhodni najavi na
tel. 04/202-01-80.

Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
z osebnim dokumentom; pooblaščenec, oziroma zakoniti zastopnik pa s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom.
BPT, d.d.,
Stojan Žibert
predsednik upravnega odbora
Ob-2512/08
Na podlagi 295. Zakona o gospodarskih
družbah in v skladu s Statutom družbe Surovina Holding, družba pooblaščenka, d.d.
uprava družbe Surovina Holding, d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju:
Surovina Holding, d.d. ali družba), sklicuje
skupščino
družbe Surovina Holding, d.d.,
ki bo dne 31. marca 2008, ob 10. uri, v
prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor in ločeno zasedanje navadnih
delničarjev Surovina Holding, d.d. razreda
A, ki bo 31. marca 2008, ob 11. uri, v prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor in ločeno zasedanje prednostnih
delničarjev Surovina Holding, d.d. razreda
B, ki bo 31. marca 2008, ob 11.30., v prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor.
Skupščina družbe bo odločala o naslednjih točkah dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine skupščina imenuje
odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka, za
preštevalce glasov pa osebe po predlogu
uprave.
2. Razveljavitev sklepa predhodne skupščine.
Predlog nadzornega sveta:
Sklep številka 4. ki je bil sprejet na skupščini 27. 7. 2007 se razveljavi in se za revizorja družbe v letu 2007 imenuje Plus Revizija, d.o.o., Trzin.
Utemeljitev:
Nadzorni svet meni, da je predlagani revizor primernejši od predhodno predlaganega, ker bo revidiral tudi odvisno družbo
Surovina, d.d., ki jo družba vključuje v svoje
konsolidirane izkaze.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega sklepa ter pooblastitvi
nadzornega sveta za uskladitev besedila
statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za največ 2.421.674,17 EUR iz sedanjih 2.446.711,73 EUR do največ
25.037,56 EUR.
Osnovni kapital se zmanjša zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi po pravilih o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom največ 58.033 delnic, ki jih

je uprava družbe pooblaščena pridobiti na
podlagi tega sklepa v roku treh mesecev
od sprejema tega sklepa, tako da bo po
zmanjšanju osnovnega kapitala razdeljen
na najmanj 600 kosovnih delnic.
Uprava je pooblaščena v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah pridobiti lastne
delnice po ceni 212,82 EUR za vsako izdano delnico družbe.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po poteku trimesečnega roka ugotovi znesek
zmanjšanja osnovnega kapitala glede na
število pridobljenih lastnih delnic, ki bodo
pridobljene v navedenem roku.
Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi
Statut z zmanjšanjem osnovnega kapitala
oziroma da spremeni ta sklep oziroma Statut
v skladu z morebitnimi sklepi sodišča ali drugih organov in da stori vse potrebno, da se
zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je sprejeto na tej skupščini, vpiše v sodni register.
Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet menita, da ne
obstajajo razlogi, da bi obstajal osnovni kapital družbe v obstoječi višini, posebej glede
na to, da je družba v veliki meri unovčila
finančno naložbo v Surovino, d.d. in je zato
smiselno, da se zmanjša osnovni kapital po
postopku rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala.
4. Spremembe dejavnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Obstoječe dejavnosti se uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69-3820/2007) tako, da po novem
glasijo:
G/46.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij,
G/46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
G/46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo
in železnine,
K/64.200 Dejavnost holdingov,
K/64.300 Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih subjektov,
K/64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva
in dejavnosti pokojninskih skladov,
M/70.100 Dejavnost uprav podjetij,
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje.
Utemeljitev:
Gre za uskladitev dejavnosti z novo
Standardno klasifikacijo dejavnosti.
5. Spremembe Statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina sprejme spremembe Statuta
v predloženem besedilu.
Utemeljitev:
S spremembami Statuta se dejavnost
usklajuje z novo Standardno klasifikacijo
dejavnosti prav tako pa se črtajo nekatere
določbe, ki otežkočajo poslovanje družbe
oziroma niso več smiselne.
Delničarji razreda A bodo na ločenem zasedanju odločali o naslednjih točkah dnevnega reda:
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1. Izvolitev organov.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika ločenega zasedanja delničarjev razreda A se imenuje odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka, za preštevalce
glasov pa osebe po predlogu uprave.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda A o soglasju k sklepom, sprejetim pod
3. točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Delničarji razreda A dajo svoje soglasje
k sklepu skupščine, sprejetim pod točko 3
skupščine: Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe z umikom delnic, ki jih bo družba
pridobila na podlagi tega sklepa ter pooblastitvi nadzornega sveta za uskladitev
besedila statuta.
Delničarji razreda B bodo na ločenem
zasedanju odločali o naslednjih točkah
dnevnega reda:
1. Izvolitev organov
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika ločenega zasedanja delničarjev razreda B se imenuje odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka, za preštevalce
glasov pa osebe po predlogu uprave.
2. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod
3. točko dnevnega reda zasedanja skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Delničarji razreda B dajo svoje soglasje
k sklepu skupščine, sprejetim pod točko 3
skupščine: Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe z umikom delnic, ki jih bo družba
pridobila na podlagi tega sklepa ter pooblastitvi nadzornega sveta za uskladitev
besedila statuta
Utemeljitev k predlogom sklepov razredov delničarjev:
V skladu z drugim odstavkom 372. člena Zakona o gospodarskih družbah mora
k sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala
podati soglasje tudi vsak razred delnic, ki
ga mora sprejeti z izrednim sklepom, pri
čemer mora v skladu z 29. členom Statuta
ta sklep sprejet na ločenem zasedanju razredov delničarjev.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki se najpozneje
tri dni pred skupščino prijavijo pri upravi
družbe in ki so na tretji dan pred dnevom
skupščine vpisani v delniško knjigo kot imetnik delnic.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja. Delničarji, imetniki delnic razreda
A lahko izberejo pooblaščenca samo med
drugimi partnerji družbe. To pooblastilo
mora biti deponirano na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred začetkom skupščine. Pooblaščenci so prav tako dolžni tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijaviti
svojo udeležbo na skupščini.
Vse zgoraj navedeno velja tudi za delničarje, ki bodo odločali na ločenih zasedanjih.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled na sedežu družbe Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Surovina Holding, d.d.
direktor
Andrej Viršček

Ob-2513/08
Na podlagi določila 6.3 člena Statuta
družbe Impress d.d., sklicuje uprava družbe
9. redno skupščino
družbe Impress d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 3. 2008,
ob 8. uri, v prostorih družbe Impress d.d.,
Stantetova 9, Ivančna Gorica, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine:
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnik Jurij Klešnik iz Ljubljane; za preštevalko glasov se izvoli Helena Mirtič.
Na seji skupščine bo prisoten vabljeni
notar oziroma notarka.
2.a) Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani s poročilom o delu nadzornega sveta za poslovno leto, ki se je končalo
31. decembra 2006.
2.b) Sprejem revidiranega letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme revidirano letno poročilo za
poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi, ki je svojo
funkcijo opravljala do 8. 11. 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: upravi
– direktorju družbe se za obdobje od 1. 1.
2006 do 8. 11. 2006 razrešnica ne podeli.
4. Podelitev razrešnice upravi, ki je svojo
funkcijo opravljala od 8. 11. 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: upravi
– direktorju družbe se za obdobje od 8. 11.
2006 do 31. 12. 2006 podeli razrešnica, s
katero se potrdi in odobri delo uprave – direktorja v letu 2006.
5. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto
2006 podeli razrešnica, s katero se potrdi in
odobri delo nadzornega sveta v letu 2006.
6. Preračun osnovnega kapitala v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: osnovni
kapital delniške družbe v tolarjih, ki znaša
249.178.000,00 SIT, se preračuna s tečajem zamenjave (239,64 SIT = 1 €), tako
da osnovni kapital družbe Impress d.d. po
preračunu znaša 1.039.801,37 €.
7. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da ima delničar Amark Consulting d.o.o.
a) na dan 31. 3. 2008 do družbe Impress d.d. iz naslova kreditne pogodbe z
dne 15. 1. 2008 denarno terjatev (glavnica
skupaj z obrestmi) v višini 151.456,42 €;
b) na dan 31. 3. 2008 do družbe Impress d.d. iz naslova kreditne pogodbe z
dne 23. 1. 2008 denarno terjatev (glavnica
skupaj z obrestmi) v višini 100.869,13 €.
Skupna denarna terjatev (glavnica skupaj z obrestmi) v višini 252.325,55 € je raz-
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vidna iz bilance stanja družbe Impress d.d.
na dan 31. 3. 2008 ter potrjena s strani pooblaščenega revizorja.
Osnovni kapital družbe Impress d.d. v
znesku 1.039.801,37 € se poveča s stvarnim vložkom, in sicer denarno terjatvijo delničarja Amark Consulting d.o.o. do podjetja
Impress d.d. v višini 252.324,32 €, tako da
po povečanju znaša 1.292.125,69 €.
Povečanje osnovnega kapitala družbe
Impress d.d. se izvede s konverzijo denarne
terjatve delničarja Amark Consulting d.o.o. v
nove delnice v družbi Impress d.d.
Za povečani osnovni kapital bo družba
Impress d.d. izdala 60.467 navadnih prosto
prenosljivih kosovnih delnic, katere bo v celoti prevzel delničar Amark Consulting d.o.o.
Po izvedenem povečanju, bo osnovni
kapital družbe Impress d.d. razdeljen na
309.645 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
8. Sprejem čistopisa Statuta delniške
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme
se čistopis statuta delniške družbe v predlagani obliki.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na razpolago v tajništvu družbe na
naslovu Stantetova 9, Ivančna Gorica, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, razumno utemeljeni in v enem
tednu po objavi sklica skupščine poslani v
tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so na dan objave sklica skupščine utemeljeno vpisani v delniško knjigo, ki
jo vodi Klirinško depotna družba. Delničarji
lahko za glasovanje na skupščini pisno pooblastijo pooblaščenca.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prijava se pošlje na tajništvo družbe Impress
d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica. Pravočasna in pravilna prijava je pogoj za udeležbo
na skupščini.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Impress d.d.
direktor Mark Stemberger
Ob-2553/08
Uprava družbe Pecivo d.d., direktor Danilo Kobal sklicujem na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD
skupščino
družbe Pecivo pekarstvo in
slaščičarstvo d.d. Nova Gorica, Rejčeva
ulica 26, Nova Gorica,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 3. 2008, ob
10. uri, v sejni sobi družbe Pecivo d.d., v I.
nadstropju upravne stavbe na naslovu Rejčeva ulica 26, Nova Gorica.
Dnevni red in predlogi sklepov:
a) Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Zoran Hajtnik iz
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Mengša, za preštevalce glasov (verifikacijsko komisijo) se imenuje Liljana Antler –
predsednica in Janja Gorkič kot članica. Za
sestavno natarskega zapisnika se pooblasti
Notarja Milana Dolgana iz Ljubljane.
b) Potrditev skuščinskih sklepov skupščine z dne 22. 1. 2008.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje sklepe, ki so bili sprejeti na skupščini dne 22. 1.
2008, ki je bila v sejni sobi družbe Vipa d.d.
in ki so zapisani v obliki notarskega zapisnika notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, opr.
št. SV 22/2008.
Skupščinsko gradivo (kopija notarskega
zapisnika), je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki),
ki so vpisani v delniško knjigo.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje
skupščine določi za 31. 3. 2008 ob 11. uri,
na istem kraju. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic.
Pecivo d.d.
direktor
Danilo Kobal
Ob-2682/08
Na osnovi točke 6.1. Statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.,
v likvidaciji, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, sklicuje nadzorni svet
8. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje,
d.d., v likvidaciji,
ki bo v sredo, 2. 4. 2008 ob 13. uri v prostorih Doma kulture (mala dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Jure
Prebil, za preštevalca glasov se izvolita Anica Chuuya in Bernarda Bezovnik. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2005 in
revizorjevega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se je
seznanila s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2005 in revizorjevim
poročilom.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter
jima podeljuje razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
4.1. Skupščina se seznani in sprejme
odstopno izjavo člana nadzornega sveta Avgusta Lenarja, kateremu funkcija preneha z
dnem 2. 4. 2008.
4.2. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta Mateja Pečovnika. Izvoljeni član
nadzornega sveta nastopi štiriletni mandat
z dnem 2. 4. 2008.
5. Razrešitev likvidacijskega upravitelja,
imenovanje novega.
Predlog sklepov:
5.1. Skupščina se seznani z odstopno
izjavo likvidacijskega upravitelja Borisa Grobelnika in ga razreši s funkcije z dnem 2. 4.
2008.
5.2. Skupščina z dnem 2. 4. 2008 imenuje novega likvidacijskega upravitelja po
predlogu delničarjev.
6. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja, ki bo opravil preverjanje poslov družbe

v času od 1. 1. 2001 do 1. 3. 2008, s poudarkom na preveritvi poslov med družbo
GG Nazarje, d.d. v likvidaciji in družbo
Leskom, d.d., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje se imenuje ECUM Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
7. Prehod na euro in sprememba statuta
družbe.
Predlog sklepov:
7.1. Nominalni znesek osnovnega kapitala in delnic se preračuna v EUR. Uvedejo
se kosovne delnice.
7.2. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta in pooblasti predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta
družbe.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Savinjska cesta 4, Nazarje, vsak delavnik od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure do
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 28. 3. 2008 vpisani
kot lastniki delnic v delniško knjigo družbe
pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine na sedež družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci in zastopniki morajo pisno
pooblastilo dostaviti upravi družbe in ostane
shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta, s podpisom potrdijo
svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30, v istem prostoru, z istim dnevnim redom in se na njej veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d. - v
likvidaciji
nadzorni svet
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Zavarovanja terjatev
SV 107/08
Ob-2669/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 107/08 z dne 6. 2. 2008,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št.
3 v skupni izmeri 54,87 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Raičeva ulica 10, stoječe na parc. št. 35/1,
vpisani pri vl. št. 728, k.o. Tabor, katere lastnica do celote je na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 29/2002
z dne 19. 12. 2002, Metka Špenko, stan.
Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz
eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Metke Špenko,
stan. Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, v višini
9.000,00 EUR s pripadki.
SV 141/2008
Ob-2670/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarju
Edvardu Sivcu iz Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr. št. SV-141/2008 z dne
20. 2. 2008, je dvosobno stanovanje št. 1, v
izmeri 56,94 m2, v pritličju večstanovanjske
stavbe s pripadajočo kletno shrambo, na
naslovu Gregorčičeva ulica 14, Tolmin, na
parc. št. 706, k.o. Tolmin, ki še ni vpisana v
etažni lastnini v solastnini Matjaža Feltrina,
Zakraj 1A in Metke Feltrin, Krn 8, vsakega
do ½, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana
za zavarovanje denarne terjatve v višini
101.208,00 CHF s pripadki.
SV 189/08
Ob-2671/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 189/08 z dne 21. 2. 2008,
je trisobno stanovanje št. 29 v V. nadstropju,
v izmeri 86,90 m2, v stanovanjskem bloku
Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, z ident. št.
stavbe 432. ES, ki stoji na parc. št. 253/3,
k.o. Klanec, last zastaviteljev Feriza Suljanovića in Semire Suljanović, oba Deteljica
7, Tržič, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 80/08, sklenjene
dne 6. 2. 2008, s prodajalcem Borisom Kozjekom, zastavljeno v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 158.000,00 CHF z obrestno mero, ki je
enaka seštevku veljavnega 12 mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 1,45%
letno, z odplačilom kredita v 360 mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 28. 2. 2038.
SV 36/2008
Ob-2672/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 36/2008 z
dne 21. 1. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 27, v 4. etaži stanovanjske stavbe na
naslovu Partizanska cesta 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, ki stoji na parceli številka 210/1, pripisani pri vl. št. 916, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, katerega lastnica

je zastaviteljica Roškar Nataša do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 12.
2007, sklenjene med Kranvogel Marijano,
kot prodajalko in Roškar Natašo, kot kupovalko, v zvezi s kupoprodajno pogodbo o
prodaji stanovanja z dne 22. 9. 1993, z aneksom z dne 8. 7. 1998, sklenjene med Sadjarstvom Lenart d.o.o., kot prodajalcem in
Holc Antonom, kot kupcem ter kupoprodajno
pogodbo z dne 8. 7. 1998, sklenjeno med
Holc Antonom, kot prodajalcem in Kranvogel
Marijano, kot kupovalko, ki se nahajajo v
hrambi pri notarju Milošu Lešniku, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d. s
sedežem 1000 Ljubljana, Šmartinska 140,
MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.200,00 CHF s pripadki.
SV 87/2008
Ob-2673/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 87/2008 z
dne 18. 2. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 001, v izmeri 80,18 m2, v mansardi
poslovne stavbe, ki leži na parceli številka
20/5, pripisani pri vložni številki 374, k.o.
Jurovski Dol, katerega lastnica je zastaviteljica Konrad Mateja do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe v notarskem
zapisu notarja Stanislava Bohinca, opr. št.
SV 108/2008 z dne 22. 1. 2008, sklenjene
med Jurenec Sonjo in Jurenec Zlatkom, kot
prodajalcema ter Konrad Matejo, kot kupovalko, v zvezi z prodajno pogodbo številka
01/2002 z dne 26. 9. 2002, sklenjene med
Agrolist d.o.o., kot prodajalcem in Jurenec
Sonjo ter Jurenec Zlatkom, kot kupcema, ki
se nahajajo v hrambi pri notarju Milošu Lešniku, zastavljeno v korist UniCredit Banka
Slovenija d.d., s sedežem 1000 Ljubljana,
Šmartinska 140, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.400,00 CHF
s pripadki.
SV 107/08
Ob-2674/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 107/08 z dne 25. 2. 2008,
je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Hrušici, Hrušica 171, stoječe na parc. št. 490/133, k.o.
Dovje, v skupni izmeri 64,21 m2, last zastavitelja Sejfule Kukavice, Hrušica 171, Hrušica, 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 40.000,00 EUR s
pripadki.
SV 110/08
Ob-2675/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 110/08 z dne 25. 2. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 110, v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 22, Jesenice, stoječe na parc. št. 371/5 in parc. št. 371/6, obe
k.o. Jesenice, v izmeri 57,30 m2, last zastavitelja Ernesta Zupana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12. 2007 in dodatka z dne 12. 2. 2008, vse v korist Banke

Sparkasse d.d., matična številka 2211254,
s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15,
v zavarovanje denarne terjatve 63.000,00
EUR s pripadki.
SV 115/08
Ob-2676/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 115/08 z dne 22. 2.
2008, je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 71,
stoječe na parc. št. 508/13, parc. št. 510,
parc. št. 510/2, parc. št. 512/11 in parc. št.
512/12, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri
68,49 m2, last zastaviteljice Dragice Noč,
na podlagi darilne pogodbe z dne 17. 1.
2008, zastavljeno v korist upnice posojilnica
- Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.
SV 36/2008
Ob-2677/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz
Tržiča, opr. št. SV-36/2008, je bilo enosobno
stanovanje v izmeri 34,20 m2, na naslovu
Virje 2, 4290 Tržič, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 570,
vložek številka 857, k.o. Tržič, katerega dejanska lastnika sta zastavitelja Šabić Hajra,
EMŠO 2207963168331, s stalnim prebivališčem Virje 2, 4290 Tržič in Šabić Sulejman,
EMŠO 3009960113835, s stalnim prebivališčem Virje 2, 4290 Tržič, vsak do ene polovice, glede na celoto, za zavarovanje denarne
terjatve za znesek glavnice 70.594,73 CHF,
z obrestno mero Libor + 2,65 odstotnih točk
letno, pri čemer Libor na dan sklenitve pogodbe znaša 2,873% letno, obrestna mera
pa 5,523% letno, efektivno obrestno mero
na dan 15. 2. 2008 5,74%, z morebitno povišano obrestno mero v višini Libor + 2,85
odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v
240 mesečnih anuitetah, ki se spreminjajo
v skladu z določili splošnih pogojev, pri čemer mesečna anuiteta na dan sklenitve te
pogodbe znaša 486,53 CHF, prava anuiteta
zapade v plačilo 31. 3. 2008, zadnja pa zapade v plačilo 29. 2. 2028, z eventualnimi
zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po kreditni pogodbi
številka 1842761050 z dne 15. 2. 2008, s
splošnimi pogoji za dolgoročno kreditiranje
fizičnih oseb z valutno klavzulo z oznako
SP-DK-FO-VK-CHF/12-07 z dne 20. 12.
2007, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024.
SV 25/08
Ob-2683/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-25/08 z dne 17. 1. 2008, je
bilo stanovanje št. 56 v izmeri 52,99 m2, v VI.
nadstropju stanovanjske hiše Jenkova 11 v
Velenju, št. stavbe 1438, stoječe na parceli
št. 2637, vpisani v vl. št. 327, k.o. Velenje,
last Pirš Vincenca in Pirš Bademe, oba stan.
Jenkova cesta 11, 3320 Velenje, za vsakega
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do ene polovice, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica
17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
65.624,00 CHF, s pripadki.
SV 162/08
Ob-2684/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 162/08 z dne 26. 2.
2008, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, in sicer
stanovanje št. 58 v izmeri 69,52 m2, večstanovanjski objekt na naslovu Vojkova ulica 1,
3000 Celje, stoječ na parc. št. 1772, vpisan
v vložku št. 1474, k.o. Medlog, identifikator
predmetne nepremičnine v času sklepanja
tega notarskega zapisa še ni znan, last kreditojemalca - zastavitelja Pavlin Edvarda,
stanujočega Vojkova ulica 1, pošta 3000
Celje, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 11. 2007, zastavljena v korist upnice
Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, Celje,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve po pogodbi o stanovanjskem kreditu št. 420-64206186255017,
v znesku 49.000,00 EUR, z zapadlostjo
zadnje anuitete kredita 28. 2. 2028, s pogodbeno obrestno mero, ki znaša na dan
sklenitve notarske zapisa 6,65% letno, ki je
sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere 6M Euribor in fiksnega pribitka
v višini 2,20% letno ter efektivno obrestno
mero, ki ob odobritvi kredita znaša 6,93%
ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi
in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 85/08
Ob-2690/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-85/08 z dne 6. 2. 2008, je
bilo stanovanje v izmeri 61,50 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Goriška 39, ki stoji na parceli št. 3327/8, vpisani
pri vl. št. 1685, k.o. Velenje, last Njenjić
Milenka, Goriška cesta 39, 3320 Velenje, do
celote, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, mat. št. 5706491, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 90.827,88 CHF,
s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
Ppn 190/2007
Os-2524/08
To sodišče je s sklepom z dne 11. 2.
2008 pod opr. št. Ppn 190/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
EES, Evropa Eco Servis družba za čiščenje, inženiring in gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Leskoškova 12, matična številka 5913250, vložna številka 12671200,
davčna številka 55640435.
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 priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(11. 2. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše, Pregljeva 1, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Privaline d.o.o., Višnjevarjeva 37, Ljub
ljana,
– Eurolux d.o.o., Litostrojska cesta 44A,
Ljubljana,
– Budimlič Edin s.p., C. komandanta Staneta 18, Litija,
– Pan Goslar d.o.o., Brest 4, Ig,
– Tina Macuka, Ljubljanska 42a, Grosuplje, kot predstavnico delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 11. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
St 32/2001
Os-2525/08
To sodišče, v stečajnem postopku nad
stečajno maso dolžnika Megrad Inženi-

ring d.o.o. – v stečaju, Cesta v Kleče 12,
Ljubljana, obvešča upnike, da se narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev,
razpisan za dne 31. 3. 2008 ob 13.40 prekliče in se preloži na dne 7. 4. 2008 ob 13.15,
razpravna dvorana št. 1, tega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2008
St 13/2008
Os-2526/08
To sodišče je s sklepom St 13/2008 dne
19. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mobil avto d.o.o., Ljubljanska
cesta 76, 1230 Domžale, matična številka
5391083, številka reg. vložka 10708300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Polenčič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 5. 2008 ob 13.30 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
19. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
St 67/97
Os-2527/08
To sodišče je s sklepom St 67/97 dne
19. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
stečajno maso dolžnika Lesnina Interles
d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
St 103/2007
Os-2528/08
To sodišče je s sklepom St 103/2007 dne
15. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtotaxi Suvad Račić s.p., Litostrojska 26, Ljubljana, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2008
Lik 121/2007
Os-2529/08
To sodišče je s sklepom Lik 121/2007
dne 15. 2. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zadruga posrednik
Logatec z.o.o., Krpanova 1, Logatec, matična številka 5728967.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2008
St 32/2001
Os-2530/08
To sodišče je s sklepom St 32/2001 dne
12. 2. 2008 ustavilo stečajni postopek nad
dolžnikom Megrad Inženiring d.o.o., Cesta
v Kleče 12, Ljubljana, nadaljuje pa se zoper stečajno maso Megrad Inženiring d.o.o.,
Cesta v Kleče 12, Ljubljana.
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad stečajno maso dolžnika
Megrad Inženiring d.o.o., Cesta v Kleče 12,
Ljubljana, za dne 31. 3. 2008 ob 13.40 v razpravni dvorani št. 1, Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008
St 50/2006
Os-2531/08
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad dolžnikom Bar Dvorje, Karolina
Ferjan, s.p. – v stečaju, Dvorje 50, Cerklje
na Gorenjskem bo dne 4. 4. 2008 ob 8.30
v sobi 113/I tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur sodišča v
stečajni pisarni (soba št. 6 – pritličje) tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2008
St 64/2007
Os-2532/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2007 sklep z dne 14. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
M.M. Ovtar, montažno in trgovsko podjetje, Bezenškovo Bukovje 19, Frankolovo d.o.o. – v stečaju (matična številka: 5415497, ID št. za DDV: SI27811204),
se zaključi, v skladu z dol. 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: M.M. Ovtar,
montažno in trgovsko podjetje, Bezenškovo
Bukovje 19, Frankolovo d.o.o. – v stečaju
(matična številka: 5415497, ID št. za DDV:
SI27811204), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2008
St 32/2006
Os-2533/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Zidarstvo, fasaderstvo Tadija Vasiljević, s.p., Mariborska
cesta 86, Celje – v stečaju, razpisuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 2. aprila 2008,
ob 13. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
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Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 6.366,60 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 5,70%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A7), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A7) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2008
St 61/2007
Os-2534/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 61/2007 sklep z dne 14. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Markezi, proizvodnja, trgovina, gostinstvo d.o.o., Tomšičeva ul. 10b, Velenje – v
stečaju (matična številka: 2169959, ID št.
za DDV: SI59203552), se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklep na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Markezi,
proizvodnja, trgovina, gostinstvo d.o.o.,
Tomšičeva ul. 10b, Velenje – v stečaju
(matična številka: 2169959, ID št. za DDV:
SI59203552), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 2. 2008
St 18/2005
Os-2535/08
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: ACI
Avto, Trgovina, storitve in računovodski
servis d.o.o., Mariborska 202, Celje – v
stečaju (matična številka: 5781914, ID št.
za DDV: SI67964800), se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: ACI Avto, Trgovina,
storitve in računovodski servis d.o.o., Mariborska 202, Celje – v stečaju (matična številka: 5781914, ID št. za DDV: SI67964800), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2008
St 39/2007
Os-2536/08
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
v stečajni zadevi samostojnega podjetnika
Jožefa Bratuška s firmo Avtoprevozništvo Jože Bratušek s.p. – v stečaju, Pod
klancem 23, Limbuš, dne 8. 4. 2008, v
sobi št. 240, ob 13.15, narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba
št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. ure do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2008
St 150/2007
Os-2537/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
150/2007 z dne 14. 2. 2008 začelo posto-
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pek prisilne poravnave nad dolžnikom Paleto transport d.o.o., Tržaška 85, Maribor,
šifra dejavnosti: 60.240, matična številka:
1797301, davčna številka: 79731635 ter
odredno imenovanje upniškega odbora v
sestavi:
– Feltrin Tomaž, Ul. Bračičeva brigade
14, Slovenska Bistrica,
– Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
– Autoprijevoz Mirko Premužić in Irena
Zebec, V. Lovrečan, Sv. Lovre 2, Cestica,
– Komodor d.o.o., Tržaška c. 43a, Maribor,
– Delavski zaupnik Gradišnik Ljubo, Šolska ul. 2, Lovrenc na Pohorju.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun:
– za pravne osebe št.: 011008450088006,
– za fizične osebe št.: 011008450088103, sklicna številka odobritve:
00 01-00101502007.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30 dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatev drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2008
St 21/2005
Os-2538/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Soboška tiskarna – Solidarnost,
podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev
invalidov d.d., Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota – v stečaju, se po 169. členu
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 8 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 2. 2008
St 4/2008
Os-2539/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2008
z dne 18. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo Ivan Pravdič
s.p., Gibina 15, matična številka 3062694,
šifra dejavnosti 41.200, davčna številka
54957249.
Odslej firma glasi: Gradbeništvo Ivan
Pravdič s.p., Gibina 15 – 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 o dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka
v Uradnem listu RS, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 5.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 2. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 2. 2008
St 15/2007
Os-2540/08
To sodišče je v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika Transport Slejko, Slejko Milan s.p., Vitovlje 57, 5261 Šempas,
zunaj naroka dne 20. 2. 2008 sklenilo:
Narok za prisilno poravnavo bo dne 9. 4.
2008 ob 10. uri v razpravni dvorani št. 110/I.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni
(soba 114/I) tega sodišča v času uradnih ur,
to je ob ponedeljkih, sredah in petkih med
9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in
16.30.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 2. 2008
St 62/2005
Os-2554/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 62/2005 sklep z dne 21. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Sailor, Proizvodnja, trgovina, storitve
d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Celje – v stečaju (matična številka: 5595657, ID št. za
DDV: SI20608098), se zaključi, v skladu z
dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Sailor, Pro
izvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Valjavčeva
ulica 8, Celje – v stečaju (matična številka:
5595657, ID št. za DDV: SI20608098), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2008
St 852/2006
Os-2555/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 82/2006 sklep z dne 21. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad stečajno maso
dolžnika: Zdravilišče Rogaška – P.Z.I.,
Podjetje za zaposlovanje invalidov
d.o.o., Stritarjeva 1, Rogaška Slatina
(matična številka: 5796105, ID št. za DDV:
SI38553805), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o zaključku stečajnega postopka zoper
stečajno maso dolžnika: Zdravilišče Rogaška – P.Z.I., Podjetje za zaposlovanje invalidov d.o.o., Stritarjeva 1, Rogaška Slatina
(matična številka: 5796105, ID št. za DDV:
SI38553805), pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2008
St 81/2005
Os-2556/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 81/2005 sklep z dne 21. 2. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Vodiflor, trgovina na debelo in drobno neživilskih proizvodov, d.o.o., Celjska 19, Vojnik – v stečaju (matična številka: 5403103,
ID št. za DDV: SI18792693), se zaključi v
skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vodiflor, trgovina na debelo in drobno neživilskih pro
izvodov, d.o.o., Celjska 19, Vojnik – v stečaju (matična številka: 5403103, ID št. za
DDV: SI18792693), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2008

dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006,
– za fizične osebe št.: 011008450088103, sklicna številka odobritve:
00 01-0010832005.
V. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka z prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2008

St 141/2007
Os-2587/08
Okrožno sodišče je s sklepom opr. št.
St 141/2007 z dne 18. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Nena, trgovina
in storitve d.o.o. – v stečaju, Rače, Ljub
ljanska cesta 76.
Odslej se dolžnikova firma glasi Nena,
trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Rače,
Ljubljanska cesta 76, njegova matična številka je 1992252, šifra dejavnosti pa 51.310.
Za stečajno upraviteljico je določena dr.
Irena Lesjak, univ. dipl. ekonomistka, stan.
Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov Okrožno sodišče v
Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14,
v dveh mesecih o dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk
(164,20 EUR). Vplačati jo morajo na račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 00 01-001014107).
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 5.
2008 ob 9. uri, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča 18. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2008
St 137/2007
Os-2588/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 137/2007 z dne 18. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Omulec pro
izvodnja, trgovina in inženiring d.o.o.,
Maribor, Preradovičeva ulica 22.
Odslej se dolžnikova firma glasi Omulec
proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Preradovičeva ulica 22,
njegova matična številka je 5866677, šifra
dejavnosti pa 25.130.
Za stečajno upraviteljico je določena dr.
Irena Lesjak, univ. dipl. ekonomistka, stan.
Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk
(164,20 EUR). Vplačati jo morajo na računa
sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na računa št.

01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 00 01-001013707).
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 5.
2008 ob 9.30, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Upniki naj v prijavi terjatve tudi sporočijo,
ali so pripravljeni financirati stroške stečajnega postopka in ali so pripravljeni prevzeti
terjatve, ki so v stečajni masi. Prav tako naj
sporočijo ali bodo morebitne odškodninske
tožbe proti upravi in družbenikom, če tega ne
bo storila stečajna upraviteljica, vložili sami,
kar jim omogoča drugi odstavek 22. člena
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99, ZFPPod).
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 18. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2008
St 86/2007
Os-2589/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bambi nova, storitve in trgovina
d.o.o., Lovska pot 13, Lovrenc na Pohorju – v stečaju, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2008
St 83/2005
Os-2590/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 83/2005 z dne 18. 2. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Storitve Kerhe, transport, trgovina, gradbena
mehanizacija Rajko Kerhe s.p., Ruprova
ul. 3, Miklavž – v stečaju, šifra dejavnosti:
63.400, matična številka: 5349768, davčna
številka: SI70398399 ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
– Krekova družba za storitve d.o.o.,
Slomškov trg 18, Maribor,
– Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a,
– Petrol Slovenska energetska družba
d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– Indem d.o.o., Zg. Duplek 63c, Sp. Duplek,
– Nevenka Karba s.p., Davčno svetovanje in knjigovodski servis Alfa Omega, Glavni trg 17b, Maribor,
– predstavnik sveta delavcev Dejan Pugerl, Zg. Selnica 80, Selnica ob Dravi.
III. Dolžnost upravitelja prisilne poravnave opravlja stečajna upraviteljica Sonja
Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska Bistrica.
IV. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original
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St 28/2007
Os-2591/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2007 z dne 19. 2. 2008 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
PRO 2000, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ulica 15. maja št. 2, Koper,
matična številka 1561863, šifra dejavnosti
51.900.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep lahko upniki vložijo pritožbo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2008
St 202/2002
Os-2592/08
To sodišče je s sklepom St 202/2007 dne
20. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kava bar Mak, Drljača Vlado
s.p., Podutiška cesta 157, 1000 Ljubljana,
matična številka 1784072, davčna številka
74542222.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senat v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 5. 2008 ob 13.45, v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2008
LIK 203/2007
Os-2593/08
To sodišče je s sklepom Lik 203/2007
dne 20. 2. 2008 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Občekoristna zadruga
za stavbe in stanovanja v Ljubljani z.o.o.
Gregorčičeva 7, Ljubljana, matična številka 5936578, vložna številka 12812500.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Andreja Kozelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskem senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 5. 2008 ob 11. uri, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2008
St 167/2007
Os-2625/08
To sodišče je s sklepom St 167/2007
dne 22. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Taped Pictures, Družba
za zastopanje in inženiring, d.o.o. Ljub
ljana, Miklošičeva c. 9B, matična številka 5673062000, številka dejavnosti 3.209,
davčna številka: 83845364.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 5. 2008 ob 13.10, v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2008
St 205/2007
Os-2626/08
To sodišče je s sklepom St 205/2007 dne
22. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Poka, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Kamnik, matična številka 5531586, vložna številka 11311200,
davčna številka 98919644.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Darja Erceg, Kolodvorska 7, 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 so-
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dnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 5. 2008 ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklica o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2008
St 18/2007
Os-2627/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 18/2007 z dne 19. 2. 2008 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Zidarstvo – Milenium, Malinović Milenko
s.p., Kosovelova ulica 1, Pivka, matična
številka 1744305, šifra dejavnosti 45.210.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije pri
AJPES.
Zoper sklep lahko upniki vložijo pritožbo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2008
St 31/2006
Os-2628/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 31/2006 z dne 19. 2. 2008 odločilo, da
se ustavi nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in se stečajni postopek nad
dolžnikom Proteapak d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper, matična številka
5909520, na podlagi 170. člena ZPPSL zaključi, terjatev stečajnega dolžnika, ki jo ima
do družbe Munoz Mehadrin (UK) LTt, Frans
House, Fenton way, Chatteris, PE 16 6 UP,
Cambridgeshire, United Kingdom po tožbi,
ki teče pred tukajšnjim sodiščem pod opr. št.
Pg 135/2007 zaradi plačila 471.325,18 EUR
s pp, se po pravnomočnosti tega sklepa
prenese na upnika Transmar d.o.o., Vojkovo
nabrežje 30a, Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2008
St 9/2008
Os-2629/08
1. Z dnem 22. 2. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom ABC Pomurka,
Računalniški inženiring d.o.o., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota (matična številka: 5432685, davčna številka:
64876578).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Jože Flegar, Boračeva 50, 9252 Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks. št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100098.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 5. 2008 ob 14. uri, v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 22. 2. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnem listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 2. 2008
St 31/2007
Os-2633/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 31/2007 z dne 21. 2. 2008 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Zidarstvo Kasniqi Veli, s.p., Gregorčičeva c. 11b, Ilirska Bistrica, matična številka
5253575 (50. člena ZPPSL).
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2008
St 12/2007
Os-2634/08
To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja oklic:
Na podlagi tukajšnjega sodišča, opr. št.
12/2007 z dne 22. 2. 2008, se nad dolžnikom Zidarstvo Krasniqi Veli, s.p., Gregorčičeva cesta 11b, Ilirska Bistrica, matična številka obrata 5253575, začne stečajni
postopek.
Za stečajno upraviteljico se določi Melita
Butara iz Ljubljane, Mala čolnarska 9b.
Poleg dolžnikove firme se dodata besedici »v stečaju«.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 5.
2008 ob 9. uri, v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Oklica je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 22 .2. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 2008

Izvršbe
In 540/2006
Os-2270/08
Izvršiteljica Ana Nastič je na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 2006/00540 z dne 5. 6.
2006, opravila dne 19. 9. 2006 rubež nepremičnine, stanovanja št. 007, na naslovu
Stantetova 28, Maribor, k.o. Tabor, v izmeri
69,17 m2, ki obsega tri sobe, kuhinjo, hodnik, kopalnico, WC in balkon.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2008
In 104/2004
Os-2113/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 104/2004 z dne
24. 5. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
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Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, zoper dolžnico Ireno Valenčič, Rimska ploščad 5, Ptuj, zaradi izterjave 549,85
EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje št. 6, ki
ni vpisano v etažni lastnini in se nahaja na
Rimski ploščadi 5, na Ptuju, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl.
št. 1818, k.o. Ptuj, parc. št. 514/8.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 1. 2008

ter Sonjo Stepan, oba Valjavčeva 12, Kranj,
kot kupcema, za trisobno stanovanje št. 19,
v 6. etaži, s shrambo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe na Valjavčevi ulici 12, Kranj,
označeno z ident. št. 19.E, vpisana v vl.
št. 2498/19, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Marjana Volka,
Dolina 31, Zasip, Bled in Silvane Volk, Dolina 31, Zasip, Bled.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9. 1992
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008

In 79/2006
Os-2114/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 79/2006 z dne
4. 4. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico Ireno Valenčič,
Rimska ploščad 5, Ptuj, zaradi izterjave
1.458,86 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje,
ki ni vpisno v etažni lastnini. Stanovanje št.
6 se nahaja na Rimski ploščadi 5, na Ptuju,
v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je
vpisana pod vl. št. 1818, k.o. Ptuj, parc. št.
514/8.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 1. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6075/2005
Os-1214/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Mesarstva Rešet, Krč Matjaž s.p., Huje 9,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Dušan Tršan
iz Ljubljane, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 5/87 z dne 15. 1. 1987
in aneksa k soinvestitorski pogodbi z dne
20. 9. 1987, ki sta bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj ter Tovarno pletenin in konfekcije
Trikon Kočevje, Reška cesta 16, Kočevje,
za poslovni prostor v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, Ulica Janka Puclja 7,
Kranj, označen z ident. št. 154.E, vpisan
v vl. št. 871/42, k.o. Klanec. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Matjaža
Krča, Huje 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
soinvestitorske pogodbe z dne 15. 1. 1987
in aneksa k soinvestitorski pogodbi z dne
20. 9. 1987 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 2694/2006
Os-1215/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Muhameda Delića, Cesta Jaka Platiše
21, Kranj, ki ga zastopa notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
553/B28-5/87 z dne 16. 2. 1987, ki je bila
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Kranj, kot investitorjem
ter Muhamedom in Mediho Delić iz Kranja,
Predoslje 58, kot soinvestitorjema, za enosobno stanovanje št. 14 v 4. etaži, s kletjo,
v večstanovanjski stavbi, Cesta Jaka Pla-

tiše 21, Kranj, označeno z ident. št. 14.E,
vpisana v vl. št. 1529/14, k.o. Primskovo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Muhameda Delića, Cesta Jaka Platiše 21, Kranj in Medihe Delić, Cesta Jaka
Platiše 21, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
soinvestitorske pogodbe z dne 16. 2. 1987
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 5329/2006
Os-1216/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Janeza Žižka, Cesta v Polico 11, Cerklje, ki
ga zastopa Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova c. 14, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/1957 z dne
28. 5. 1993, sklenjene s prodajalko Kmetijsko zadrugo Cerklje in kupcem Janezom
Žižkom in Cerkelj, Cesta v Polico 11, za
trisobno stanovanje št. 5 v 2. etaži, s kletjo,
večstanovanjske stavbe Cesta v Polico 11,
Cerklje, označeno z ident. št. 5.E, vpisana
pri vl. št. 1197/5, k.o. Cerklje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Janeza
Žižka, Cesta v Polico 11, Cerklje.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
prodajne pogodbe z dne 28. 5. 1993 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 2134/2005
Os-1217/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Matjaža Megliča, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Damjan Pavlin
iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 1993, sklenjene s
prodajalcem Iskra Telekom Holding in kupovalko Janjo Žlebnik, Ulica Tuga Vidmarja 10,
Kranj, za stanovanje št. 36, v 5. nadstropju,
označeno z ident. št. 65.E in za pomožni
prostor št. 36, označeno z ident. št. 66.E v
kleti večstanovanjske hiše Ulica Tuga Vidmarja 10, Kranj, vpisani v vl. št. 850/34, k.o.
Klanec. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Matjaža Megliča, Ulica Tuga
Vidmarja 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 6668/2006
Os-1218/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marjana Volka, Dolina 31, Zasip, Bled, ki
ga zastopa Percom - Perdan Saša s.p.,
Jezerska cesta 41, Kranj, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 81/92 z
dne 23. 9. 1992, sklenjene med Ljubljansko
banko - Gorenjsko banko d.d. Kranj, Bleiweisova 1, Kranj, kot prodajalko in Igorjem

Stran

Dn 887/2007
Os-1219/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Hazema Kolenovića, Savska cesta 2, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 30. 11. 1992, sklenjene med Djurico
Gajin, Savska c. 2, Kranj in Matejo Penko, Kolodvorska 7a, Pivka ter kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 5. 1993, sklenjene med
Matejo Penko, Kolodvorska 7a, Pivka, kot
prodajalko in Alešem Colaričem, Glavarjeva
ulica 8, Ljubljana, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje št. 13 v 3. etaži, s kletjo, večstanovanjske stavbe Savska cesta 2, Kranj,
označeno z ident. št. 13.E, vpisana pri vl.
št. 2490/13, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Hazema Kolenovića, Savska cesta 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
menjalne pogodbe z dne 30. 11. 1992 in
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 5. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 1085/2007
Os-1220/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Bečan, Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
21. 9. 1968, ki je bila sklenjena med SGP
Projekt Kranj, kot prodajalcem in Marijo Bečan, Cankarjeva 20, Tržič, kot kupovalko,
za dvosobno stanovanje v 6. etaži, v večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 7, Tržič,
označeno z ident. št. 58.E, vpisana v vl. št.
1091/58, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Marije Bečan,
Kovorska cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 9. 1968
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 5395/2005
Os-1221/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Milana Zgage, Cesta 1. maja 61, Kranj, ki
ga zastopa Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova c. 14, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 2. 1974, skle-
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njene s prodajalcem SGP Projekt Kranj,
Nazorjeva 1 in kupcem Milanom Zgago,
Mestni trg 1, Škofja Loka, za stanovanje
št. 43 v 12. etaži, s kletjo, večstanovanjske
stavbe Cesta 1. maja 61, Kranj, označeno
z ident. št. 43.E, vpisana v vl. št. 368/43,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Milana Zgage, Cesta 1.
maja 61, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 2. 1974
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 1677/2007
Os-1222/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marije Pogačnik, Kovorska cesta 5, Tržič,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 1969, ki je bila sklenjena
med SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in
Marijo Pogačnik, Jelendol 1, Tržič, kot kupovalko, za trisobno stanovanje v 4. etaži,
v večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 5,
Tržič, označeno z ident. št. 28.E, vpisana
pri vl. št. 1085/28, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marije
Pogačnik, Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9. 1969
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 1063/2007
Os-1224/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Franca Ožvalda, Kovorska cesta 5, Tržič,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 10. 9. 1969, ki je bila sklenjena med
SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in
Francem Ožvaldom, Jelendol 9, Tržič, kot
kupcem, za trisobno stanovanje v 3. etaži
večstanovanjske stavbe, Kovorska cesta 5,
Tržič, označeno z ident. št. 19.E, vpisana
v vl. št. 1085/19, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Franca
Ožvalda, Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupne pogodbe z dne 10. 9. 1969 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2008
Dn 1079/2007
Os-1225/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marjane Abramovič, Kovorska cesta 11, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4. 1969, ki je bila sklenjena
med SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem
in Frido Jakopin, Bistrica 101/E, Tržič, kot
kupcem, za enosobno stanovanje v 4. etaži,
v večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 11,
Tržič, označeno z ident. št. 26.E, vpisana
pri vl. št. 1091/26, k.o. Bistrica. Vkjižba la-
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stninske pravice se zahteva v korist Marjane
Bramovič, Kovorska cesta 11, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom, izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 4. 1969
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
Dn 1076/2007
Os-1226/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Vanje Bukovnik, Kovorska cesta 7, Tržič,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 19. 7. 1967, sklenjene med SGP Projekt
Kranj, kot prodajalcem in Vanjo Bukovnik,
Čevljarska ulica 2, Tržič, kot kupcem, za
dvosobno stanovanje v 3. etaži večstanovanjske stavbe, Kovorska cesta 7, Tržič,
označeno z ident. št. 22.E, vpisana v vl. št.
1091/22, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Vanje Bukovnik,
Kovorska cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupne pogodbe z dne 19. 7. 1967 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 616/2007
Os-1227/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Janje Sajovic, Brdo 7, Tržič, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 17. 9. 1969, ki
je bila sklenjena med SGP Projekt Kranj,
kot prodajalcem in Murn Matildo, kot kupovalko, za enosobno stanovanje v 2. etaži, v
večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 11,
Tržič, označeno z ident. št. 2.E, vpisana v vl.
št. 1091/2, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Janje Sajovic,
Brdo 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju, poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupne pogodbe z dne 17. 9. 1969 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 1073/2007
Os-1228/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marjete Skočir in Janka Skočirja, Kovorska
cesta 11, Tržič, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 7. 1967, ki je
bila sklenjena med SGP Projekt Kranj, kot
prodajalcem in Milko Meglič iz Tržiča, Slap
4, kot kupovalko, za dvosobno stanovanje v
5. etaži, v večstanovanjski stavbi Kovorska
cesta 11, Tržič, označeno z ident. št. 40.E,
vpisana v vl. št. 109/40, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Marjete Skočir in Janka Skočirja, Kovorska
cesta 11, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 7. 1967

oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 1057/2007
Os-1229/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Viktorja Omana, Kovorska cesta 5, Tržič,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 10. 9. 1969, ki je bila sklenjena med
SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in Viktorjem Omanom, Brezje 43, Tržič, kot kupcem, za dvosobno stanovanje v 2. etaži, v
večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 5, Tržič, označeno z ident. št. 8.E, vpisana pri vl.
št. 1085/8, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Viktorja Omana,
Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupne pogodbe z dne 10. 9. 1969 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 613/2007
Os-1230/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Alice Kikel, za Mošenikom 25, Tržič, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 31. 10. 1991 in
dodatka z dne 31. 10. 1991, ki sta bila sklenjena med Občino Tržič, kot prodajalko in
Alice Kikel, Cesta 4. julija 5, Tržič, kot kupovalko, za dvosobno stanovanje v 5. etaži,
v večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 9,
Tržič, označeno z ident. št. 44.E, vpisana
pri vl. št. 1091/44, k.o. Bistrica. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Alice
Kikel, Za Mošenikom 25, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupne pogodbe z dne 31. 10. 1991 in
dodatka z dne 31. 10. 1991 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 606/2007
Os-1231/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Jožefe Kopač, Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
19. 7. 1967, ki je bila sklenjena med SGP
Projekt Kranj, kot prodajalcem in Jožico Kopač, Partizanska c. 11, Tržič, kot kupovalko,
za dvosobno stanovanje v 4. etaži, v večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 7, Tržič,
označeno z ident. št. 33.E, vpisana pri vl. št.
1091/33, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Jožefe Kopač,
Kovorska cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7. 1967
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
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Dn 609/2007
Os-1232/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Petra Jekovca, Kovorska cesta 5, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe z dne 27. 2.
1970, ki je bila sklenjena med SGP Projekt
Kranj, kot prodajalcem in Jekovec Petrom,
Pot na Zali rovt 11, Tržič, kot kupcem, za
trisobno stanovanje v 4. etaži večstanovanjske stavbe, Kovorska cesta 5, Tržič,
označeno z ident. št. 29.E, vpisana v vl. št.
1085/29, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Petra Jekovca,
Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupne pogodbe z dne 27. 2. 1970 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008

listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1992, sklenjene med prodajalko Iskra Telekom Holding - Korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo Kranj in kupovalko Kristino Oblak, Kranj, Planina 9 ter darilne
pogodbe z dne 17. 4. 1992, sklenjene med
darovalko Kristino Oblak, Planina 9, Kranj in
obdarjencem Primožem Starcem, Moše Pijade 17, Kranj, za enosobno stanovanje št. 10
v 4. etaži, s kletjo, večstanovanjske hiše na
naslovu Planina 9, Kranj, v izmeri 27,42 m2,
ident. št. 10.E, podvložek št. 379/10, k.o.
Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Dragija Andonova, roj. 3. 3. 1974,
Planina 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 1992 in
darilne pogodbe z dne 17. 4. 1992 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 1. 2008

Dn 8031/2006
Os-1233/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Sreča Juriča, Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, ki
ga zastopa Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova
c. 14, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 12/E5-5/79 z dne 1. 8. 1979,
sklenjene med SGP - Projekt Kranj, Nazorjeva 1, kot prodajalcem ter Petrom in Tatjano
Bidovec, Ulica Janeza Puharja 9, Kranj, kot
kupcema, za stanovanje št. 15 v 4. etaži, s
kletjo, večstanovanjske stavbe Ulica Tončka
Dežmana 2, Kranj, označeno z ident. št. 15.E,
vpisana pri vl. št. 417/15, k.o. Huje. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Sreča
Juriča, Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8. 1979
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 1066/2007
Os-1234/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Bartolac Nikola, Kovorska cesta 5, Tržič,
Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 12. 9. 1969, ki je bila sklenjena
med SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem
in Bartolac Nikolom, Koroška 21, Tržič, kot
kupcem, za trisobno stanovanje v 5. etaži
večstanovanjske stavbe, Kovorska cesta 5,
Tržič, označeno z ident. št. 39.E, vpisana
v vl. št. 1085/38, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Bartolac
Nikola, Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 9. 1969
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 1082/2007
Os-1235/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Kokalj Gregorja, Pot na Bistriško planino 28, Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po-

godbe z dne 15. 5. 1969, ki je bila sklenjena
med SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in
Maro Patarič, Bistrica 16, Tržič, kot kupcem,
za enosobno stanovanje v 5. etaži, v večstanovanjski stavbi Kovorska cesta 11, Tržič,
označeno z ident. št. 38.E, vpisana v vl. št.
1091/38, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Kokalj Gregorja,
Pot na Bistriško planino 28, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5. 1969
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 1. 2008
Dn 5797/2005
Os-2173/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Predraga Hajderja, Planina 5, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
3. 7. 1992, št. 362-010/91-04/1358, sklenjene med prodajalko Občino Kranj in kupcem
Lukom Komljenovićem, Planina 5, Kranj ter
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5. 1993,
sklenjene med prodajalcem Lukom Komljenovićem, Planina 5, Kranj in kupovalko Jernejo Janković, Dolnja Brezovica 12, 8310
Šentjernej, za stanovanje št. 18 v 6. etaži,
s pomožnim prostorom v 1. etaži večstanovanjske hiše na naslovu Planina 5, Kranj, v
izmeri 57,10 m2, ident. št. 18.E, podvložek
št. 367/18, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Predraga Hajderja, roj. 28. 1. 1977, Planina 5, Kranj, do
polovice in Vaskrsije Hajder, roj. 22. 4. 1948,
Planina 5, Kranj, do polovice.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7. 1992 in
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 5. 1993
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 1. 2008
Dn 6782/2006
Os-2174/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Mohorja Bogataja, Ulica Lojzeta Hrovata 4,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. z dne 5. 5. 1999, št. 16/1-5/99, sklenjene
med prodajalcem Domplan Kranj, družba za
inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj in
kupcem Mohorjem Bogatajem, Zoisova ulica
12, Kranj za parc. št. 370/3, vl. št. 859, k.o.
Klanec. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mohorja Bogataja, roj. 17. 2. 1956,
Ulica Lojzeta Hrovata 4 a, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 1999, št.
16/1-5/99 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 1. 2008
Dn 2256/2006
Os-2175/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Dragija Andonova, Planina 9, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne

Stran

Dn 1105/2007
Os-2259/08
Okrajno sodišče v Postojni, v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1105/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 4. 5. 2007 objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 5 v
II. nadstropju, v predvideni površini 57,05 m2,
na lokaciji ob skladišču Petrola, v stanovanjski soseski Kremenca II v Postojni.
Vzpostavitev listine se nanaša na soinvestitorsko pogodbo št. 030/13-4/89, sklenjeno
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Postojna, kot investitorjem in ŽG-ŽTO Postojna, TOZD za promet Postojna, kot soinvestitorjem, aneks št. 1 k soinvestitorski
pogodbi št. 030/13-4/89 z dne 19. 9. 1989, z
dne 24. 10. 1989, med istim investitorjem in
soinvestitorjem, aneks št. 2 k soinvestitorski
pogodbi št. 030/13-4/89 z dne 19. 9. 1989, z
dne 12. 12. 1989, med istim investitorjem in
soinvestitorjem.
Vknjižba se zahteva v korist Holding slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica
11, Ljubljana, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 2. 2008
Dn 1103/2007
Os-2260/08
Okrajno sodišče v Postojni, v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1103/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 4. 5. 2007
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje - garsonjero št. 3 v I. nadstropju,
v predvideni površini 29,45 m2, na lokaciji
ob skladišču Petrola, v stanovanjski soseski
Kremenca II, v Postojni.
Vzpostavitev listine se nanaša na soinvestitorsko pogodbo št. 030/13-1/89, sklenjeno med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Postojna, kot investitorjem in
ŽG-ŽTO Postojna, DSSS, kot soinvestitorjem, aneks št. 1 k soinvestitorski pogodbi
št. 030/13-1/89 z dne 19. 7. 1989, z dne
22. 8. 1989, med istim investitorjem in soinvestitorjem, aneks št. 2 k soinvestitorski
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pogodbi št. 030/13-89 z dne 19. 7. 1989, z
dne 12. 12. 1989, med istim investitorjem
in soinvestitorjem.
Vknjižba se zahteva v korist Holding slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica
11, Ljubljana, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 2. 2008
Rz 273/07
Os-2258/08
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Marije Kosič,
Dutovlje 75, Dutovlje, z dne 26. 11. 2007, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige, in sicer parc. št. 1602, k.o. Dutovlje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice Marije Kosič, Dutovlje
75, Dutovlje.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 2. 2008

Amortizacije
N 3/2008
Os-2271/08
Na predlog Simikić Polonce, stan. Podjavorškova 13, Celje, ki jo zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je dveh začasnic, in sicer
začasnice št. 0000420 z dne 15. 9. 1995, za
106 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 106.000 SIT in začasnice
št. 0000420/B z dne 15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
vrednosti 299.000 SIT, ki ju je izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2008
N 2/2008
Os-2272/08
Na predlog Simikić Danka, stan. Podjavorškova 13, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je dveh začasnic, in sicer
začasnice št. 0000419 z dne 15. 9. 1995, za
106 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
skupaj v vrednosti 106.000 SIT in začasnice
št. 0000419/B z dne 15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
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vrednosti 299.000 SIT, ki ju je izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1265/2006
Os-2274/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar, v pravdni zadevi tožeče
stranke 2 PI, d.o.o., Sadarjeva 10, Komenda, ki ga zastopa odvetnik Bojan Župevec,
Hrvatski trg 3, Ljubljana, proti toženi stranki
Danijeli Malekinušić, Levčeva 13 b, Mengeš,
zaradi plačila 6.832,63 EUR s pp, dne 4. 2.
2008 sklenilo:
toženi stranki Danijeli Malekinušić, nekdaj stanujoči na naslovu Levčeva 13 b,
Mengeš, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku, skladno s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, postavi začasni zastopnik, odv.
Primož Kovač, Ljubljanska 80, Domžale, ki
bo v tem postopku zastopala toženo stranko, vse dokler tožena stranka ali njegov
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 4. 2. 2008
I 375/2006
Os-2275/08
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku Bojanu Bočkorecu, v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
OE Murska Sobota, proti dolžniku Darku
Frimu, Glavna ulica 70, Dolnji Lakoš, zaradi
izterjave 542,48 EUR s pp, dne 7. 1. 2008
sklenilo:
dolžniku Darku Frimu, neznanega prebivališča, se za začasnega zastopnika postavi
odvetnik Željko Vrhunc iz Lendave, Glavna
ulica 11.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. I 375/2006, vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 7. 1. 2008

Oklici dedičem
D 430/2007
Os-1984/08
Marija Božeglav, roj. Košir, hči Aleša, iz
Zg. Škofij 113, je dne 9. 8. 1980 umrla in ni
zapustila oporoke.

Do dediščine ima pravico zapustničina
hči Olga Monsalvi.
Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnico Cvetka Brisa, Ivančičeva c. 19, Ankaran.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 1. 2008
D 595/2004
Os-2014/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Oberstar, rojeni dne 3. 1. 1924, v Studencu, samski, državljanki Republike Slovenije, umrli
dne 30. 7. 2004 na Ptuju, nazadnje stanujoči
Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj.
Zapustnica je dne 8. 12. 1986 napravila
sodno oporoko, s katero je primarno za
dediča vsega svojega premoženja določila
Georga Pejcinoviča, roj. 30. 3. 1925, tedaj
stanujočega na naslovu E1-500, Stonechurch, Ro W Hamilton, Ont. Canada. Oporočni dedič Georg Pejcinovič je neznanega
bivališča, zato ga sodišče poziva, da se
priglasi sodišču v roku 1 leta od objave
tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave skrbnika za posebni primer,
ki bo o tem postopku postavljen dediču Georga Pejcinoviča in na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 1. 2008

Oklici pogrešanih
N 13/2007
Os-36562/07
Pogrešana Katarina Berginc se je rodila
31. 3. 1897 materi Katarini Berginc in očetu
Jožefu Bergincu. Družina je živela na naslovu Drežnica 10. O njej je znano le to, da se
je pred prvo svetovno vojno preselila v ZDA,
kjer se je poročila in živela v mestu Milwaukee v Zvezni državi Wisconsin. Občasno se
je s pismi javljala domov. Imela je sina, ki
pa je že umrl.
Pogrešani je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Kristina Šturm Leban,
Stresova 4/d, Kobarid.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču v treh
mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče
po poteku tega roka razglasilo pogrešano za
mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 1. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

21 / 29. 2. 2008 /

Stran

909

Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1307/2007
Rg-27784/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Murašped - Intrastat špedicija,
mednarodni prevozi, zunanja trgovina in
menjalnica d.o.o., s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 38, matična številka 564092,
vpisana pri tem sodišču pod vložno številko 1/06789/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika 12. 7. 2007.
Družbenik Nabergoi Giovanni, stanujoč v
Trstu, Ulica XXX. ottobre 19, izjavlja, da
družba nima neporavnanih obveznosti, da
so urejena vsa razmerja z delavci, družbenik
pa prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na edinega družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2007
Srg 22/2008
Rg-855/08
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Speranza, turistična agencija
d.o.o., Jablance 17, Kostanjevica na Krki,
za prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
gospodarska družba s firmo Speranza,
turistična agencija d.o.o., Jablance 17,
Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja:
Blažeković Saša, Šenova 6, Zagreb – Republika Hrvaška, dne 11. 1. 2008.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem.

Premoženje družbe prevzame družbenik
Blažeković Saša, Šenova 6, Zagreb – Republika Hrvaška.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku je v smislu 427. in 428. člena
Zakona o gospodarskih družbah dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 2008
Srg 16175/2007
Rg-1868/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbenika za prenehanje družbe Tjaž investiranje, storitve, svetovanje, d.o.o., Brezovi Dol 9, Zagradec, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Tjaž investiranje, storitve, svetovanje,
d.o.o., Brezovi Dol 9, Zagradec, matična
številka 1799487, reg. št. vl. 1/37316/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 31. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Jože Horvat, Brezovi dol 9, Zagradec, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2008
Srg 00779/2008
Rg-2146/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Živa, Bogolin
in družbeniki družba z proizvodnjo pohištva

d.n.o., Šentviška ulica 8, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Živa, Bogolin in družbeniki
družba za proizvodnjo pohištva d.n.o.,
Šentviška ulica 8, Ljubljana, reg. št. vl.
1/31890/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 1. 2008.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bogolin Špela in Bogolin Andrej, oba Šentviška ulica 8, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
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 31. 1. 2008
Srg 1326/2007
Rg-34048/07
Družba Osojna Koren & Co. Proizvodnja
in trgovina d.n.o. Kobarid, s sedežem Stresova ulica 20 d, 5222 Kobarid, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/2346/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne 24. 10. 2007.
Ustanovitelja in edina družbenika sta Koren Boris in Koren Elizabeta, oba stanujoča
Drežnica 3, 5222 Kobarid, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 12. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Behrami Abit, Godovič 037, Godovič,
potni list, št. P00693828, izdala UE Idrija.
gnx-287673
Bobnar Alojzij, Planina pri Sevnici 043B,
Planina pri Sevnici, potni list, št. P00303587,
izdala UE Trbovlje. gni-287413
Bolhar Aljaž, Zrinjskega ulica 011,
Domžale, potni list, št. P00203358, izdala
UE Domžale. gns-287403
Buršić Valentina, Rašiška ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00774114, izdala
UE Ljubljana. gnf-287666
Dragič Daniel, Smoletova ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00612981, izdala
UE Ljubljana. gnz-287671
Horvat Janko, Betnavska cesta 006,
Maribor, potni list, št. PB0285722, izdala
UE Maribor. gno-287557
Hriberšek Roman, Čelesnikova ulica
026, Medvode, potni list, št. P00344374,
izdala UE Ljubljana. gnr-287554
Jalševac Dragica, Cesta Dolomitskega
odreda 044, Log pri Brezovici, potni
list, št. P00871209, izdala UE Vrhnika.
gnm-287409
Jalševac Mihael, Cesta Dolomitskega
odreda 044, Log pri Brezovici, potni list, št.
P00871208, izdala UE Vrhnika. gnl-287410
Jankovic Dalibor, Knezova ulica 018,
Ljubljana, potni list, št. P01107027, izdala
UE Ljubljana. gnd-287668
Jelen Veronika, Cesta v Bevče 017,
Velenje, potni list, št. P01193466, izdala UE
Velenje. gnh-287414
Kastelic Tomaž, Stična 116, Ivančna
Gorica, potni list, št. P01097961, izdala UE
Grosuplje. gnf-287416
Klarič Matej, Smrtnikova ulica 005,
Ljubljana, potni list, št. P00831336, izdala
UE Ljubljana. gne-287667
Kutnjak Nuša, Kog 069, Ormož,
maloobmejno prepustnico, št. AH 000014717,
izdala UE Ormož. gng-287290
Lebar Lasbaher Matija, Marmontova
ulica 008, Maribor, potni list, št. PB0275231,
izdala UE Maribor. gnb-287670
Lisjak Darja, Ulica heroja Staneta 010,
Maribor, potni list, št. PB0020916, izdala UE
Maribor. gnp-287556
Mihić Andraž, Čentur 002M, Marezige,
potni list, št. P01084815, izdala UE Koper.
gnr-287404
Nečemer Anica, Gorica 005, Leskovec
pri Krškem, potni list, št. P00672088, izdala
UE Krško. gny-287672
Petković Valentino, Koroška cesta 017,
Tržič, potni list, št. P00888999, izdala UE
Tržič. gnc-287669
Radonjić Darko, Tominčeva ulica
003, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00638814, izdala UE Koper. gnq-287405
Repovž Vladislav, Cesta 9. avgusta 058,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00584877,
izdala UE Zagorje ob Savi. gng-287415
Ropotar Danica, Kamnogoriška cesta
059, Ljubljana, potni list, št. P00950793,
izdala UE Ljubljana. gnl-287560

Ropotar Stanislav, Malo Trebeljevo 022,
Ljubljana, potni list, št. P00950794, izdala
UE Ljubljana. gnm-287559
Roš Ota, Ulica borcev za severno mejo
060, Ljubljana, potni list, št. P00690535,
izdala UE Ljubljana. gnn-287558
Stefanović Ana, Ulica V. prekomorske
brigade 002, Celje, potni list, št. P01180749,
izdala UE Celje. gnk-287411
Stefanović Petra, Ulica V. prekomorske
brigade 002, Celje, potni list, št. P00069227,
izdala UE Celje. gnj-287412
Šenveter Peter, Vranji Vrh 003A, Sladki
vrh, potni list, št. P00994060, izdala UE
Pesnica. gnp-287406
Šiftar Mojmirmarko, Vojkova cesta 048,
Ljubljana, potni list, št. PB0247032, izdala
UE Murska Sobota. gnn-287408
Štajner Nina, Tavčarjeva cesta 012,
Velenje, potni list, št. P00564531, izdala UE
Velenje. gnq-287555
Vodopivec Iva, Teplyjevo naselje 007,
Maribor, potni list, št. PB0223919, izdala
UE Maribor. gno-287407
Zupančič Primož, Dolsko 014, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00682181, izdala
UE Ljubljana. gne-287417

Osebne izkaznice preklicujejo
Babič Smiljan, Ulica Metoda Mikuža 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001024821.
gnq-287530
Bačnik Metka, Spodnje Pirniče 045,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000412784.
gnq-287305
Ban Gorazd, Zgornji Obrež 006,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002060647.
gns-287303
Ban Matej, Ulica Slavka Gruma
048, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002031892. gnq-287505
Bauman Darja, Krivi vrh 11, Sv. Ana
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001911931. gno-287682
Bedenik Raušl Matic, Ribiška pot 022,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001733122.
gnu-287501
Belingar Branko, Golnik 003, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001496487.
gni-287463
Beovič Stanislav, Mariborska cesta 173,
Celje, osebno izkaznico, št. 002265762.
gnh-287514
Bernard Žarko, Aljaževa ulica 012,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001192693.
gnb-287470
Bertoncelj Janez, Godešič 078, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000387457.
gny-287597
Bitenc Marina, Janežičeva cesta 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001088833.
gnf-287516
Bobnar Alojzij, Planina pri Sevnici 043 B,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001114584.
gno-287607
Bogovič Marko, Veliki Kamen 035,
Krško, osebno izkaznico, št. 001789257.
gnh-287489

Brenčič Marija, Podrečje 068, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000652462.
gnj-287287
Brumen Janez, Agrokombinatska cesta
025, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002037254. gnc-287544
Ceglar Stanislav, Goljek 010, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001712011.
gnm-287309
Cerjanec Branko, Marentičeva ulica 003,
Metlika, osebno izkaznico, št. 002214280.
gng-287590
Djekić Dane, Trdinova ulica 005 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000214700.
gnr-287504
Djordjević Dejan, Gradišče 013 A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000165516.
gny-287297
Drinovec Marijan, Strahinj 38, Naklo,
osebno
izkaznico,
št.
001023817.
gnd-287268
Drnovšek Silva, Kolonija 1. maja 010 A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001406170.
gnz-287296
Ferčec Helena, Kozminci 027, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000381991.
gnt-287502
Fermolšek Ivana, Trg svobode 014,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001135490. gne-287292
Ficko Drago, Boreča 004, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000688493.
gnz-287496
Glavan Ivan, Kersnikova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000082117.
gnd-287543
Godina Franc, Materija 002 A, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000445265.
gnd-287293
Gogala Robert, Stara Bučka 044, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001177103.
gnp-287506
Golja Kosmač Simona, Šolska ulica
008, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
001721574. gnc-287469
Goršćak Robert, Partizanski trg 021,
Metlika, osebno izkaznico, št. 002181626.
gnh-287589
Grabljevec Petra, Golo Brdo 106,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002252091.
gno-287307
Gradišek Ester, Mestni trg 010,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001690616.
gnb-287295
Grobotek Janez, Dupleška cesta 007,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001130953.
gnn-287483
Groleger Urška, Ulica Borisa Vinterja
007 A, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001383335. gnq-287605
Grozdek Stjepan, Bleiweisova cesta 006,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000385705.
gnh-287464
Gruden Bernardka, Slovenska vas 006,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000533704.
gnw-287599
Hočevar Milan, Koprska ulica 088,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002075155.
gnx-287548
Homar Nuša, Neveljska pot 020 A,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001996658.
gnc-287494
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Hribar Alojzija, Bobovek 006, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001522419.
gnf-287466
Hribar Roman, Ihanska cesta 003,
Domžale, osebno izkaznico, št. 00163015.
gnc-287594
Hrovat Primož, Stranice 18/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 002017658.
gnm-287684
Huterer Andrej, Vojkova cesta 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001945238.
gng-287540
Ivnik Urška, Cesta zmage 012, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 002026708.
gnf-287291
Jager Slavko, Ob Ljubljanici 036 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000902705.
gnr-287529
Jalševac Mihael, Cesta Dolomitskega
odreda 044, Log pri Brezovici, osebno
izkaznico, št. 000603705. gnc-287644
Jeklin Walter, Postaja 018, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000240942. gnl-287510
Jerala Zdravko, Ulica Matije Tomca 001,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000665751.
gne-287592
Jerković Igor, Ulica II. prekomorske
brigade 022 A, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001100452. gnp-287456
Jerman Ažbe, Ulica Dušana Jereba 004,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
002175513. gnp-287606
Kalpič Zalar, Gumnišče 002 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002267640.
gno-287507
Karadžič Milan, Gosposvetska cesta 039,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001065594.
gnw-287474
Klanšek Tomaž, Levstikova ulica 001,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001868815.
gnu-287301
Klenovšek Damijan, Krtince 025, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 002246089.
gnc-287294
Klinc Rolando, Ribiška pot 018,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001584152.
gns-287278
Kolšek Peter, Bilečanska ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002050505.
gni-287538
Korošec Adolf, Brodarjeva ulica 002,
Celje, osebno izkaznico, št. 002185036.
gni-287513
Korošec Toni, Šmartinska cesta 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000658689.
gne-287542
Kosar Tamara, Gaj, Prežihova ulica 006,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000957674. gnx-287498
Kotar Saša, Mesarska cesta 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002098373.
gnu-287526
Kumer Katja, Ulica dr. Franca Kovačiča,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 002003578.
gnt-287602
Kutnjak Ivan, Kog 069, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000882076. gni-287288
Kutnjak Nuša, Kog 069, Ormož, osebno
izkaznico, št. 002039422. gnh-287289
Lakić Miroslav, Sneberska cesta 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002020415.
gnb-287520
Lotrič Dušan, Drenikov vrh 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730088.
gnp-287531
Lotrič
Polona,
Frankovo
naselje
068, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000232874. gng-287315

Lupše Janko, Lesično 011, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001169315.
gnr-287604
Maćešić Tomo, Nova vas pri Mokricah
037, Brežice, osebno izkaznico, št.
002088924. gnv-287600
Maksimović Igor, Zakotnikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001931211.
gnb-287545
Marolt Tajda, Ločnikarjeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749320.
gnw-287524
Marušič Nataša, Ulica Zapučke 001,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000533682. gnb-287595
Mehle Črtomir, Livada 002, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001617492.
gns-287478
Miklič Jaka, Češence 037, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 002251590.
gns-287503
Mlakar Franc, Tržec 043 B, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001534986. gnr-287279
Mohar Marjan, Retje 009, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000825815. gns-287603
Mohorič
Polona,
Češnjica
031,
Železniki, osebno izkaznico, št. 000804666.
gnx-287598
Mravlja Pavla, Sorška cesta 017, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000449394.
gnk-287311
Mrhar Zvonko, Savska cesta 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001764774.
gns-287528
Murtić Elvir, Gregorčičeva ulica 046,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001876121. gnk-287511
Novak Anton, Linhartova cesta 078,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000479495.
gnf-287541
Novak Erika, Dolenja vas 009 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002254969.
gnw-287549
Ogrizek Darko, Studeno 052, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000802524.
gni-287363
Pavlič Kaja, Osojna ulica 010, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002111560.
gnl-287285
Pfifer Bernarda, Ulica prvih žrtev
016, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001764919. gno-287282
Pirc Štefanija, Valjavčeva ulica 010,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000051348.
gnl-287460
Plavec Tamara, Šolska ulica 009,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001765234.
gno-287482
Plemelj Frančiška, Ulica Metoda Mikuža
016, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001430720. gnt-287527
Podpečan Tatjana, Blato 002 B,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001285956. gnw-287299
Podržaj Anton, Medvedica 004 B,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000775540.
gne-287467
Povhe Martin, Raka 076, Krško, osebno
izkaznico, št. 001847075. gni-287488
Povše Janja, Ulica Vena Pilona 018,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002051040. gnr-287454
Povšič Marinka, Za opekarno 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000854866.
gny-287547
Privšek Edvard, Pod Sedovcem 002,
Rimske Toplice, osebno izkaznico, št.
000943249. gnw-287649
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Radanovič Kristina, Ulica bratov Učakar
122, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000550994. gnl-287535
Radanović Martina, Slovenska cesta
062 A, Mengeš, osebno izkaznico, št.
002290580. gnd-287593
Rajšp Brigita, Kozinova ulica 005,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001702248.
gny-287472
Rebec Tina, Ljubljanska cesta 030,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001902318.
gnj-287362
Rems Ana, Tesovnikova ulica 076,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001665420.
gnc-287519
Robič Otilija, Regentova ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000060918.
gnr-287479
Rojc Urška, Kovaška cesta 012,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 002241670.
gnk-287286
Ropret Jožef, Bohinjska Bela 041 A,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001948001.
gns-287453
Ros Siniša, Meljski hrib 012, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000130654.
gnv-287475
Rosič Sonja, Za mostičkom 016, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001313804.
gni-287588
Savković Nada, Ulica Frankolovskih
žrtev 015, Celje, osebno izkaznico, št.
001829489. gnj-287512
Savković Vojko, Stegne 027, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001939453.
gnm-287284
Selčan Andrej, Tepanje 108, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001365616.
gnv-287300
Sevšek Meta, Hladilniška pot 003 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745649.
gnn-287533
Simčič Matjaž, Cankarjeva ulica
007, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001672212. gnz-287596
Simončič Martina, Rašiška ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000459559.
gno-287532
Simonič Slavojka, Partizanska cesta
010 H, Kranj, osebno izkaznico, št.
001832490. gnm-287459
Slavec Tatjana, Zalog 013, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001799969. gnj-287462
Slavec Žiga, Ulica Lili Novy 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002169998.
gnl-287485
Smole Anastazija, Kersnikova ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001697748.
gnj-287537
Stražišar Primož, Za opekarno 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706660.
gnz-287546
Šega Breda, Celovška cesta 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000297880.
gnx-287523
Šemrov Aleksander, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002289308.
gne-287517
Šenveter Peter, Vranji Vrh 003 A,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
002058589. gnw-287499
Šiftar Amalija, Vojkova cesta 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000564786.
gnd-287518
Šinkec Robi, Levstikova ulica 020,
Moravske Toplice, osebno izkaznico, št.
001748287. gnb-287495
Špurej Anton, Borova vas 025,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001571565.
gnp-287481
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Štern Anemari, Perzonali 032, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
002049713.
gnf-287491
Štimac Milenko, Godešič 058, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001784908.
gni-287313
Štumberger
Robert,
Medribnik
019 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
000855357. gnt-287277
Šubic Valentin, Mirje 015, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002061267.
gnv-287525
Tavčar Andrej, Perzonali 026, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
002099476.
gne-287492
Teodorovič Simon, Reboljeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001657427.
gnz-287521
Valant Uroš, Golnik 045, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001368442. gng-287465
Videtič Nuša Anuška, Pod topoli 072,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000867968.
gnk-287536
Vodnik Andrej, Brodarjev trg 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000287215.
gnh-287539
Vodopivec Iva, Teplyjevo naselje 007,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002006075.
gnm-287484
Vodopivec Silva, Cesta Dolomitskega
odreda 082, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000586846. gng-287515
Vogrin Anej, Perzonali 032, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
002263986.
gng-287490
Vreček Matjaž, Polje, cesta VIII 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001369802.
gny-287522
Vučajnk
Veronika,
Ulica
bratov
Gerjovičev 038, Brežice, osebno izkaznico,
št. 000723165. gnu-287601
Zafošnik Žarko, Prvomajska ulica,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001583455. gnj-287587
Zgonec Janez, Mlaka 037 A, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
002019676.
gnd-287493
Zupančič Primož, Dolsko 014, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002088062.
gnn-287508
Žižek David, Goriška ulica 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001917043.
gnu-287476
Župevc David, Ravne pri Zdolah 051,
Krško, osebno izkaznico, št. 002195667.
gnj-287487

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Anžur Kati, Cesta komandanta Staneta
011, Litija, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002198908, reg. št. 15208, izdala UE
Litija. gnv-287650
Babić Smiljan, Ulica Metoda Mikuža 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 001945272, reg. št.
97282, izdala UE Ljubljana. gnx-287623
Bedrač Lidija, Kraigherjeva ulica 25,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1425776, izdala UE Ptuj. gnc-287344
Bevec Katarina, Podturn pri Dol Toplicah
064, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000992876, reg. št. 27344,
izdala UE Novo mesto. gnq-287280
Bitenc Marina, Janežičeva cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 000100494, reg. št. 182902, izdala UE
Ljubljana. gnx-287298
Bobnar Alojzij, Planina pri Sevnici 043 B,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, D1, D, F, G, H, št. S 001851879, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnu-287451
Bogataj Franc, Brodarjev trg 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 000392584, reg. št. 52445, izdala
UE Ljubljana. gnp-287381
Boh Jaka, Presetnikova ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003018803, reg. št. 226929, izdala UE
Ljubljana. gnw-287399
Bojnec Alojz, Filovci 031 A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000077776, izdala UE Murska
Sobota. gnm-287334
Borko Tjaša, Segovci 036, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A1, G,
H, št. S 003196535, reg. št. 139501, izdala
UE Maribor. gno-287657
Breznik Bernarda, Bukovska vas
14, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001856985,
izdala UE Dravograd. gnd-287443
Bukovec Iztok, Roška cesta 10, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7945,
izdala UE Črnomelj. gnz-287271
Bukovšek Vili, Cesta pod Rifnikom 007,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
G, H, št. S 003232051, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnb-287370
Cankar Anton, Ob Potoku 007, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000545658, reg. št. 97564, izdala UE
Ljubljana. gnm-287609
Colja Jasna, Volčji Grad 036, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001810675, izdala UE Sežana.
gng-287365
Cvetko Maša, Ilirska ulica 024, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001373062, reg. št. 236358, izdala UE
Ljubljana. gnt-287377
Cvetko Maša, Kovaška ulica 015,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003062923, reg. št. 125225,
izdala UE Maribor. gnq-287630
Čendak Vladimir, Podgorje 001, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. S 001771648, izdala UE Koper.
gno-287457
Čuš Pavla, Ulica 5. Prekomorske 17,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 364297, izdala UE Ptuj. gnj-287337
Dobričić Saša, Ulica bratov Učakar,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000092391, reg. št. 176154, izdala UE
Ljubljana. gnz-287396
Drinovec Marijan, Strahinj 38, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1641674, reg. št. 40768, izdala
UE Kranj. gnc-287269
Džaferović Šefik, Novo Polje, Cesta XI
020 D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, C, G, H, št. S 002221706, reg. št.
147166. gne-287617
Eržen Simon, Praše 008, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001700426, reg.
št. 57286, izdala UE Kranj. gnq-287655
Ficko Drago, Boreča 004, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001661190, izdala UE Murska Sobota.
gnj-287637
Ganiu Akija, Partizanska cesta 044,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001511270, reg. št. 121762,
izdala UE Maribor. gnu-287626

Gavez Brigita, Grobelno – del 047,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000116397, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnv-287625
Gavran Brigita, Podgorska cesta 078,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003250013, izdala UE Slovenj
Gradec. gnc-287444
Gerbec Rok, Cigaletova ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001706728, reg. št. 163233, izdala UE
Ljubljana. gnm-287384
Gerželj Miroslav, Zagon 002, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 000561133, reg. št. 6595, izdala
UE Postojna. gnw-287449
Gjergjek Anton Sašo, Grad 026, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003100157, izdala UE Murska Sobota.
gni-287638
Glavan Ivan, Kersnikova ulica 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H vozi z očali, slušni aparat za eno uho,
št. S 003111080, reg. št. 18289, izdala UE
Ljubljana. gnn-287608
Hass Jožef, Celjska ulica 010, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, A –
50 km/h, št. S 001969235, reg. št. 18830,
izdala UE Maribor. gnr-287629
Hegler Katarina, Gradež 034, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002232638, reg. št. 209766, izdala UE
Ljubljana. gnz-287621
Hodnik Kristijan, Trg maršala Tita 006,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001269792, reg. št. 8800, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnd-287618
Hubscher Alja, Gradišče nad Pijavo
Gorico 192, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. A1 GH, št. S 003068070, reg. št.
282784, izdala UE Ljubljana. gnm-287659
Jakob Silvo, Tomšičeva ulica 019,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. S 002042892, izdala UE Murska
Sobota. gnk-287636
Jakopin Peter, Laze pri Dramljah 002 A,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001636429, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnf-287366
Janhar Anton, Hraše 024 D, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 003016213, reg. št. 133796, izdala
UE Ljubljana. gni-287438
Jarc Jimmy, Cesta Proletarskih brigad
064, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003210141, reg. št. 140004, izdala
UE Maribor. gny-287347
Jeranovič Andrej, Ljubljanska cesta 014,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003195366, reg. št. 132079, izdala UE
Maribor. gnu-287351
Jokić Dalibor, Ulica Hermana Potočnika
017, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001564726, reg. št. 247668,
izdala UE Ljubljana. gni-287388
Jović Jan, Orešje 101, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3138586,
izdala UE Ptuj. gnh-287339
Kacijan Samo, Kacova ulica 004, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A – le do
50 km/h, št. S 001861862, reg. št. 82600,
izdala UE Maribor. gnw-287349
Kerin Anja, Mestni trg 008, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001373142, izdala UE Ljubljana.
gnn-287358
Klinar Manca, Plavški Rovt 007 C,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 000148437, reg. št. 16668, izdala UE
Jesenice. gnu-287651
Kolšek Peter, Bilečanska ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 003111432, reg. št. 79983, izdala
UE Ljubljana. gnj-287612
Kondić Dejan, Lužiško-Srbska ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001794972, reg. št. 259800, izdala UE
Ljubljana. gnr-287379
Kopič Vojko, Meljski hrib 021, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001851434, reg. št. 100151, izdala UE
Maribor. gnp-287631
Koritnik Jure, Rimska cesta 049, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 003223395, reg. št. 292483.
gnw-287624
Korošec Jurij, Cankarjeva ulica 039,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003122939, izdala UE Murska
Sobota. gno-287332
Košir Nina, Kunaverjeva ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001565344, reg. št. 247780, izdala UE
Ljubljana. gni-287613
Kovačič Mitja, Šalinci 010, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 002182180, izdala UE Ljutomer.
gnv-287325
Krajnc Branko, Strma ulica 003, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A – le do
50 km/h, št. S 001766008, reg. št. 126468,
izdala UE Maribor. gnv-287350
Kramberger Metka, Prepolje 030,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000802479, reg. št. 73962, izdala UE
Maribor. gnt-287352
Kranjc Peter Jože, Frankovo naselje 146,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 001665012, izdala UE Škofja
Loka. gnf-287641
Krmelj Jan, Milčinskega ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003036335, reg. št. 282208, izdala UE
Ljubljana. gnc-287394
Kušter Aleš, Puhova ulica 010, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 002079788, reg. št. 267808, izdala
UE Ljubljana. gnh-287389
Kutnjak Ivan, Kog 069, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. A1, A, B, BE, C, CE, F, G,
H, št. S 003092233, izdala UE Ormož.
gnr-287354
Lebar Primož, Lesjakova ulica 048 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G,
H, št. S 003005986, reg. št. 124841, izdala
UE Maribor. gns-287353
Leščak Jože, Kovača vas 27A, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A
– 50 km/h, št. S 002003156. gng-287640
Lisjak Darja, Ulica heroja Staneta 010,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003195915, reg. št. 133675, izdala UE
Maribor. gnt-287627
Macarol Saša, Križ 178, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003012831,
izdala UE Sežana. gnh-287364
Majkić Dalibor, Cesta 30. avgusta 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003160146, reg. št. 218758, izdala UE
Ljubljana. gnf-287616
Makić Ferid, Cesta dveh cesarjev 104 P,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001434314, reg. št. 233929, izdala UE
Ljubljana. gnj-287387
Mandeljc Mira, Spodnje Gorje 066,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000869077, izdala UE Radovljica.
gnm-287634

št. S 003013404, reg. št. 14514, izdala UE
Trebnje. gnx-287323
Pesek Dušan, Leskovec 92, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, A – 50
km/h, št. S 003209613, izdala UE Maribor.
gnm-287359
Piralić Kelli, Brodarjev trg 003, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001871091, reg. št. 245851, izdala UE
Ljubljana. gns-287378
Pleterski Timotej, Hacetova ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003042847, reg. št. 241428, izdala UE
Ljubljana. gnt-287402
Poplatnik Melita, Gorišnica 9 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1262069, izdala UE Ptuj. gne-287342
Posega Edo, Kosovelova ulica 001,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001694238, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnu-287326
Potis Peter, Linhartova ulica 025,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 001472077, reg. št. 119270, izdala UE
Maribor. gno-287632
Požar Tatjana, Zoletova ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A – le do do 50 km/h, št. S 002032858,
reg. št. 149166, izdala UE Ljubljana.
gnk-287386
Purić Jasmin, Požarnice 094 C, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, G, H, št. S 002092720, reg. št.
118098, izdala UE Ljubljana. gnf-287391
Resman Jože, Begunje na Gorenjskem
036, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 000529306, izdala UE
Radovljica. gnq-287355
Rizman Natalija, Vrhpolje pri Kamniku
032, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SA 000313353, reg. št. 17335, izdala
UE Kamnik. gny-287447
Ropret Jožef, Bohinjska Bela 41/a,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 003056005, izdala
UE Radovljica. gnb-287320
Roškarič David, Partizanska cesta 009,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 002216529, izdala UE
Lenart. gno-287357
Rožman Gregor, Bukošek 046 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003518190, reg. št. 296089, izdala UE
Ljubljana. gnc-287619
Sazdov Blagoj, Kunaverjeva ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001611939, reg. št. 256957, izdala UE
Ljubljana. gny-287397
Serec Jožef, Kuštanovci 045, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 002043287, izdala UE Murska
Sobota. gnh-287639
Sitar Franci, Barislovci 11, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
B, BE, C, CE, D1, D, F, G, H, št. S 1099475,
izdala UE Ptuj. gnc-287419
Slavec Tatjana, Zalog 013, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003225495, reg. št. 7031, izdala UE
Kranj. gnr-287654
Slavec Žiga, Ulica Lili Novy 033,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002032547, izdala UE Ljubljana.
gnh-287439
Softić Izet, Cesta Španskih borcev 041 C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001419756, reg. št. 134632, izdala UE
Ljubljana. gng-287390

Marinko Urška, Puhova ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003146404, reg. št. 215756, izdala UE
Ljubljana. gno-287382
Medvedić Luka, Glavarjeva ulica 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001372565, reg. št. 208139, izdala UE
Ljubljana. gnl-287610
Menhart Peter, Kozjak nad Pesnico
067 A, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003002044,
izdala UE Pesnica. gnv-287500
Mihael Jalševac, Cesta Dolomitskega
odreda 044, Log pri Brezovici, vozniško
dovoljenje, kat. B, C, E, F, G, H, št.
S 1729251, reg. št. 1592, izdala UE Vrhnika.
gnb-287645
Mikič Anja, Poljanska cesta 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003222112, reg. št. 245546, izdala UE
Ljubljana. gnx-287398
Mikluš Mihael, Gubčeva ulica 024,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
G, H, št. S 000988560, reg. št. 18937, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnn-287633
Mrak Janez, Vorančeva ulica 7, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A – 50
km/h, št. S 3525187, reg. št. 6722, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnx-287648
Nikolić Milan, Nova pot 013, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 003189730, reg. št.
289003, izdala UE Ljubljana. gnv-287400
Novak Anton, Linhartova cesta 078,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000630710, izdala UE Ljubljana.
gnn-287383
Obid Alojzija, Brinje 023, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001491203, reg. št. 84220, izdala UE
Ljubljana. gnq-287380
Oblak Janez, Cesta 6. maja 10, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 266831, reg. št. 227, izdala UE Vrhnika.
gnd-287643
Ogrizek Darko, Studeno 052, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 003026435, reg. št. 6119, izdala UE
Postojna. gnk-287361
Oroszy Nataša, Cesta talcev 007 A,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002039533, izdala UE Jesenice.
gnz-287646
Pajič Ana, Kogojeva ulica 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 000145098, reg. št. 10844, izdala UE
Ljubljana. gnl-287385
Pavlič Kaja, Osojna ulica 010, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G, H,
št. S 002228037, izdala UE Domžale.
gnn-287283
Pažur Robert, Grablovičeva ulica 032,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001418491, reg. št. 218665, izdala UE
Ljubljana. gne-287392
Pecić Vesna, Medno 077, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 000064062, reg. št. 6456, izdala UE
Ljubljana. gnu-287401
Pečovnik Marjan, Čečovje 007, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001807800, izdala UE Ravne na
Koroškem. gne-287642
Perko Jernej, Visoče 007 B, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 001640347, reg. št. 11082, izdala UE
Tržič. gnp-287656
Perko Robert, Kresetova ulica 022,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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Stražar Tomaž, Podgorje 012 A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000695391, reg. št. 14641, izdala UE
Kamnik. gnf-287445
Strmčnik Jurij, Koroška cesta 16,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 001932072, izdala UE
Dravograd. gne-287442
Strmec Magda, Zalisec 014, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001658402, reg. št. 21227, izdala UE
Novo mesto. gne-287367
Strojan Peter, Partizanska pot 010 A,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G,
H, št. S 001035351, reg. št. 1944, izdala UE
Litija. gnc-287369
Šinkec Robi, Levstikova ulica 020,
Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, BE, C, CE, G, H, št. S 003187587,
izdala UE Murska Sobota. gnr-287329
Šivic Alenka, Šempas 070, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002007818, reg. št. 33044, izdala UE
Nova Gorica. gnd-287393
Šober Anton, Zgornja Ščavnica 078,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 003218484, izdala UE
Lenart. gng-287440
Tašner Čuber Otilija, Gosposvetska
cesta 019 B, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, F, G, H, št. S 001150834, reg. št.
20579, izdala UE Maribor. gns-287628
Tunjić Novak, Neubergerjeva ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001502198, reg. št. 218031, izdala UE
Ljubljana. gny-287622
Valant Uroš, Golnik 045, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001877154, reg.
št. 37468, izdala UE Kranj. gns-287653
Volf Miroslav, Gornji Radenci 6a, Stari trg
ob Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,
H, št. S 1600840, reg. št. 12358, izdala UE
Črnomelj. gnp-287360
Vreček Matjaž, Polje, Cesta VIII 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 002031703, reg. št. 95647,
izdala UE Ljubljana. gng-287615
Zgonec Janez, Mlaka 37/a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, G, H, št.
S 003089023, reg. št. 13837, izdala UE
Kamnik. gnz-287446
Zupan Niko, Krožna pot 011, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001375506, reg. št. 41536, izdala UE
Kranj. gnt-287652
Zupan Urša, Cesta na Brdo 065,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002232521, reg. št. 209804, izdala UE
Ljubljana. gnb-287395
Zupančič Primož, Dolsko 014, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001990524, reg. št. 53217, izdala UE
Ljubljana. gnm-287509
Žnideršič Jernej, Cesta bratov Cerjakov
št. 4, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 36750, reg. št. 7269, izdala UE
Brežice. gnf-287441

Zavarovalne police preklicujejo
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj
police avtomobilskega zavarovanja: AO:
1492099, AK: 1490941; ponudbe za življenjska zavarovanja: SG1: 574187, Apollo plus: 421804, 471613, 471614, 386971,
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374913, 374618, 388333, 395623, 395624,
421828, 421307, 421306, 390676, 388336,
386973, 421804; ponudbe za premoženjska zavarovanja: OBRT: 111044, premoženje: 157009, 156764, 162346, 169756.
Ob-2560/08
Groznik Mirjana, Dekani 75/d, Dekani,
zavarovalno polico, št. 40302000663, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnm-287259
Janževec Karmen, Tomšičeva ulica
11, Kamnik, zavarovalno polico, št.
40301002123,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnv-287275
Kurbos Rudolf, Kardeljeva cesta
57, Maribor, zavarovalno polico, št. 01
000000584, izdala zavarovalnica Moja
naložba. m-103
Mastnak Jože, Rimske Toplice 5,
Rimske Toplice, zavarovalno polico, št.
01-00001267, izdala zavarovalnica Moja
naložba. gne-287267
Pongrac Danijel, Zavrč 6, Zavrč,
zavarovalno polico, št. 41801000239, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnb-287420
Vidmar
Bojan,
Gregorčičeva
14/b, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
41601002093, izdala zavarovalnica KD
življevlje. gni-287563

Spričevala preklicujejo
Adamič Barbara, Dolenji Lazi 53, Ribnica,
indeks, št. 18039197, izdala FF v Ljubljani.
gne-287371
Arh Žiga, Pod rebrom 18, Bohinjska
Bistrica, spričevalo od 1. do 4. letnika TŠC
Kranj. gnv-287250
Avgustini Nikolina, Gašperšičeva 5,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo od
1. do 3. letnika Srednje šole za oblikovanje
– smer frizer, izdano leta 2005, 2006 in
2007. m-119
Avguštin Jožica, Reteče 28, Gorenja vas,
diplomo Srednje ekonomske šole, izdana
leta 1986. gnk-287561
Bakarčič Marko, Gregorčičeva ulica
23, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Marija Valjavec Preddvor, izdano leta 1994.
gnl-287260
Bevc Ana, Nade Ovčakove 46, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2000. gnh-287664
Brvar Polona, Jarše 3, Zagorje ob Savi,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije –
ekonomske šole Trbovlje, št. 87/92, izdano
leta 1992. gne-287567
Cener Aleksander, Serdica 114/b,
Rogašovci, spričevalo OŠ Sveti Jurij, izdano
leta 1978. gnw-287249
Ciperle Monika, Dunajska 188, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Danile Kumar
Ljubljana, izdano leta 2007. gno-287436
Čop Mateja, Dajnkova 38, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdana leta 2003 do 2006.
gno-287582
Ferk Tina, Stantetova 26, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1995 in 1996. m-111
Grubar Samo, Hlebčeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje šole
tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1994.
gnq-287480

Grubešić Sandra, Podgozd 16, Trnovo
pri Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Memory Dutovlje
– PE Koper, št. II/Kp 280-456 TC/2003.
gns-287578
Hamulić Sanimir, Turnerjeva ulica 3,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2006. gnj-287437
Herman Andreja, Ljubljanska 64, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Celje,
izdano leta 1990 in 1991. gnp-287356
Holc Lea, Pavla vas 19, Tržišče, indeks,
št. 41030221, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnv-287550
Horvat Helga, Pušča, Glavna ulica 46,
Murska Sobota, spričevalo 5. razreda OŠ
Karla Destovnika Kajuha, izdano leta 1988.
gnf-287591
Kočar Vanja, Vanča vas 36, Tišina,
spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano
leta 2006. gnd-287418
Kolar Ignac, Sv. Florjan 49, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Lesarske šole v Limbušu, izdano leta 1982.
m-107
Kos Frančiška, Osredek pri Krmelju
4, Šentjanž, spričevalo o končani OŠ
Milana Majcna Šentjanž, izdano leta 1972.
gnn-287458
Košnik Gal, Lokovec 158, Čepovan,
spričevalo spričevala od 1. do 4. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani. gny-287272
Krajačič Mladen, Mestinje 44/c, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gnw-287274
Krajnc Mitja, Vinička vas 4, Lenart v Slov.
goricah, indeks, št. 93518683, izdala FS
Maribor. m-116
Krajnc Monika, Ob gozdu 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Borcev za severno
mejo Maribor, izdano leta 1988. m-115
Kristan Marjan, Groharjeva ulica 18,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani – smer natakar, izdano leta 1975.
gnx-287573
Krumpačnik Robert, Sp. Javorje 7/a,
Črna na Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru,
izdano leta 1988. gnl-287660
Kuharič Anica, Mariborska cesta
37/č, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije pedagoške smeri Maribor, izdano
leta 1970. m-109
Kump Papež Irena, Ratež 9/a, Brusnice,
spričevalo 3. letnika SŠZU v Novem mestu,
izdano leta 1982. gno-287257
Lagoja Uroš, Volčji Potok 41, Radomlje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske šole v Ljubljani – gradbeni tehnik,
izdano leta 2003 in 2005. gnn-287583
Leban Tatjana, Poljubinj 21/b, Tolmin,
diplomo Pedagoške akademije, št. RŠ-8515,
izdana leta 1985. gnz-287421
Lošić Žan, Nova ulica 5, Šentilj v Slov.
goricah, spričevalo 7. razreda OŠ Rudolfa
Maistra Šentilj. m-120
Lukačev Tomislav, Vrtnarska pot 2, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v
Mariboru – strojni tehnik, izdano leta 1989.
m-114
Majhen Maks, Obrež 56, Središče ob
Dravi, zaključno spričevalo Metalurške šole
Ptuj, izdano leta 1989. m-99
Marincelj Jan, Kodrova ulica 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2005. gnv-287425
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Matjašič Sebastijan, Juršinci 34, Juršinci,
zaključno spričevalo Strojne šole Ptuj smer
talilec, livar, izdano leta 1991. m-100
Medved Andrej, Šmarje 13/b, Šmarje,
indeks, št. 97101069, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljana. gnx-287273
Mervič Marija, Groblje 10, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole Novo mesto – kuhar, izdano
leta 1978. gnm-287534
Mihevc Mojca, Notranjska cesta 13,
Logatec, spričevalo o končani OŠ 8. talcev
Logatec, izdano na ime Eržen Mojca.
gnu-287276
Mikuž Anastazija, Gozd 4/a, Col,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za zdravstvo in družbene vede Nova Gorica,
izdano leta 1983. gnp-287431
Motaln Alenka, Vosek 12/a, Pernica,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1982. m-108
Nabernik Medved Tanja, Glavni trg
34, Muta, spričevalo 3. in 4. letnika in o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Juge Polak v Mariboru, izdano leta 1995
in 1996, izdano na ime Nabernik Tanja.
gnk-287661
Omerzu Marta, Cesta Františka Foita 4,
Velenje, indeks, izdan pri Srednji ekonomski
šoli Slovenj Gradec, na ime Praunseis
Marta. gnn-287258
Omerzu Tanja, Kalce 24/b, Logatec,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnm-287434
Penovič Mojca, Čezsoča 8, Bovec,
spričevalo 3. letnika Poklicne, srednje,
strokovne zdravstvene šole Nova Gorica,
izdano leta 2000. gnx-287373
Penovič Mojca, Čezsoča 8, Bovec,
spričevalo 4. letnika Poklicne, srednje,
strokovne zdravstvene šole Nova Gorica,
izdano leta 2001. gnw-287374
Penovič Mojca, Čezsoča 8, Bovec,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne,
srednje in strokovne zdravstvene šole Nova
gorica, izdano leta 2001. gny-287372
Pogačnik Jolanda, Srenje Bitnje 54,
Žabnica, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne in obutvene šole v Kranju, izdano
leta 1982, na ime Debenec Jolanda.
gnk-287486
Poglonik Urban, Arnolda Tovornika 15,
Maribor, spričevalo poklicne mature ŠKSMŠ
Maribor, izdano 2006. m-122
Pregl Nada, Sp. Žerjavci 49, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo poklicne mature
Trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2004.
m-112
Radovanović Stevica, Prvomajska 9/a,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole v Mariboru – ekonomski tehnik, izdano
leta 2006 in 2007. m-104
Rupnik Renata, Praprotno Brdo 17,
Rovte, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole
v Kranju, izdano leta 1997. gnk-287586
Sentič Teja, Pintarjeva 15, Maribor,
indeks, št. 13010115602, izdala Visoka
strokovna živilska šola v Mariboru. m-106
Skok Terglav Nina, Rimska cesta 87,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije v Celju, izdano leta
1996 in 1997, izdano na ime Skok Nina.
gnt-287577
Sladojević Dijana, Kleče 011, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Vič. gnb-287620

Božič Marinko, Cesta revolucije 1,
Jesenice, delovno knjižico. gnh-287564
Bratinšćak Dragutin, Staneta Rozmana
12, Murska Sobota, 4 delnice CATV Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št.
331. gng-287565
Butinar Tamara, IX korpus 20, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 68073154,
izdala Fakulteta za management Koper.
gnq-287680
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznika, št.
001008/AD69-2-4208/2007, izdano na ime
Islamović Nedžad, dne 18. 6. 2007, na
Obrtni zbornici Slovenije. gnq-287255
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznika, št.
001008/KN69-2-695-2006, izdano na ime
Bešlija Mehmed, dne 31. 1. 2006, pri Obrtni
zbornici Slovenije. gnp-287256
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznika, št.
001008/AD69-5-713/2007, izdano na ime
Reljić Mladen z dne 2. 2. 2007, pri Obrtni
zbornici Slovenije, z veljavnostjo do 3. 10.
2007. gnt-287452
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznika, št.
001008/MJ69-2-3989/2007, izdano na ime
Imširović Osman, dne 13. 6. 2007, pri Obrtni
zbornici Slovenije, z veljavnostjo do 11. 2.
2008. gnc-287569
Cecowski Palacio Mariano Agustin,
Glavarjeva 10, Ljubljana, delovno knjižico.
gnw-287574
Červak Jure, Gorica 42/a, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 26108881, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnr-287304
Četina Damijan, Sp. Grušovlje 6,
Šempeter v Savinjski dolini, delovno knjižico,
ser. št. A 0287932, reg. št. 454/1994.
gnt-287477
Čokl Nika, Polje 17, Zagorje ob Savi,
študentsko izkaznico, št. 92061017, izdala
Fakulteta za humanistične študije v Kopru.
gnq-287580
Čop Mateja, Dajnkova 38, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-287581
Dedić Sakalić Rajfa, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-287324
Deržič Tadej, Bohoričeva 13, Krško,
študentsko izkaznico, št. 93591224, izdal
Feri Maribor. m-121
Eler Rok, Vitovlje 1, Šempas, delovno
knjižico. gnu-287251
Fotivec Aleš, Tomšičeva cesta 7,
Kočevje, delovno knjižico, reg. št. 228/92,
ser. št. A 0233067, izdana leta 1992.
gny-287422
Frank Zoran, Radohovska pot 12, Pivka,
delovno knjižico. gnv-287675
Gumzej Nino, Mariborska cesta 62,
Orehova vas, vozno karto, št. 11296, izdal
Veolia transport. m-113
Hribšek Srečko s.p. – Horizont inženiring,
Ponikve pri Studencu 17, Studenec,
licenco, št. 008564/033, ser. št. 0307403, z
veljavnostjo do 5. 2. 2013. gnb-287570
Huber Štefan, Cankarjeva 56, Murska
Sobota, 16 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 1748.
gns-287253
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
SI 10118, reg. št. IZ – 310, evidenčna št.
3734-7-118/2206. gnw-287424
Ivnik Urška, Cesta zmage 12, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 32070253,

Strnad
Volkar
Matjaž,
Dobeno
64/b, Mengeš, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. ter 4. letnika Srednje
ekonomske in naravoslovne šole Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 1992 in 1993,
izdano na ime Volkar Matjaž. gnh-287368
Svetec Gregor, Poljska cesta 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda za
usposabljanje invalidne mladine Kamik,
izdano leta 1996. gnl-287435
Štrumbelj
Jernej,
Lendavska
19/a, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Murska Sobota. gnn-287262
Tkavc Karmen, Gosposvetska cesta
22, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1989. m-123
Toman Boštjan, Brezovica pri Zlatem Polju
8, Lukovica, spričevalo poklicne mature,
št. 156 Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano 6. 9. 2002.
gnr-287433
Tomažič Ronald, Ob bregu 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole
v Mariboru, izdano leta 2003. m-101
Tomovič Aleksandra, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2002.
gnh-287614
Trninič Milenko, Dalmatinska ulica 43,
Maribor, indeks, št. 71147566, izdala Pravna
fakulteta v Mariboru. m-98
Tušar Maja, Gornji trg 21, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 2000. gnq-287430
Vajda Simona, Gerečja vas 19/c,
Hajdina, spričevalo 3., 4. letnika in obvestilo
o zaključnem izpitu Ekonomske šole Ptuj,
izdana leta 1990 in 1991, na ime Rožman
Simona. gnz-287571
Vegan Boris, Sagadinova 27, Ptuj,
spričevalo Ljudske univerze Ormož.
gnt-287252
Zorman Natalija, Smilnik 16, Ruše,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
trgovske šole Maribor – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. m-102
Zupančič Matej, Brodarska 13, Litija,
spričevalo Srednje šole tiska in papirja
Ljubljana – V. stopnja izobrazbe, izdano leta
1991. gnv-287575
Žakelj Marija Mojca, Ovčakova ulica 8,
Ljubljana Šmartno, diplomo Srednje šole
ekonomske in družboslovne usmeritve
Kranj, izdano 16. 6. 1989, na ime Žagar
Marija Mojca. gnj-287662
Žlindra Oton ml., Podgorje 28/b, Kamnik,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
kovinarske in usnjarske šole Domžale,
izdano leta 1986 do 1990. gnu-287576

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., obrazce stroge evidence: PV-2 41420
in 33663, AO 502351, AK 420524, zelena
karta 1583789. Ob-2623/08
Asllanaj Lulzim, Cerovik, Kosovo,
dovolenje za delo, št. 99289996438 z dne
29. 3. 2007. gny-287497
Benedik Barbara, Vrhovci, Cesta VIII/8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-287423
Bojnec Danijela, Dobrovnik 34, Dobrovnik
– Dobronak, študentsko izkaznico, št.
41200170, izdala medicinska fakulteta v
Ljubljani. gns-287428

Stran

Stran

916 /

Št.

21 / 29. 2. 2008

izdala NTF v Ljubljani – oddelek za
tekstilstvo. gnl-287585
Jalšovec Robert, Cesta talcev 6/a,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnx-287473
Januzoski
Baškim,
Rožna
ulica
2, Bohinjska Bistrica, certifikat, št.
IZO – 07 – 483, opravljen v Šolskem centru
Ptuj 6. 3. 2007. gnq-287455
Javoršek Gregor, Koblarjeva ulica 2,
Mengeš, delovno knjižico. gnn-287683
Kenda Milko, Peričeva ulica 19,
Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. 134389,
reg. št. 16931. gnv-287579
Kokalj Monica, Savudrijska 17, Piran –
Pirano, delovno knjižico, ser. št. A 0430314.
gnu-287676
Kolarič Anka, Cankarjeva 14, Ptuj,
delovno knjižico. gnt-287677
Kos Gregor, Pod gabri 31, Celje, certifikat
za prevoz nevarnega blaga, št. 019950,
izdano 13. 10. 2004, izdano pri Ministrstvu
za notranje zadeve. gng-287265
Kos Matija s.p., Rimska cesta 6,
Ljubljana, izvod licence, št. 010958 za
vozilo LJ 44-44S, izdana 29. 11. 2005, z
veljavnostjo do 29. 11. 2010. gnl-287635
Košir Matic, Brezovica pri Borovnici
66, Borovnica, dijaško izkaznico, izdala
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.
gnn-287658
Kraigher Dušan, Močnikova ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-287429
Krajnc Amanda, Kosovelova 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-287572
Ležič Marko, Potoška vas 46, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico. gnv-287375
Lovrenčič Vera, Biš 62/a, Ptuj, delovno
knjižico. gns-287678
Mab Transport d.o.o., Kidričeva 52A,
Rogaška Slatina, dovolilnico za Belorusijo,
št. 1824248. gnv-287450
Mlakar Renata, Laznica 18, Cerkno,
vozno karto, št. 0709043, izdal Avrigo d.d.
Nova Gorica. gnr-287679
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnice za Rusijo – treje države
z oznako 643/11, št. 840699 in 840567, ter
za Ukrajino – tretje države z oznako 804/11,
št. 0796471 in 0796331. gnh-287264
Oblak Aleksander, Kamna Gorca 6,
Podplat, delovno knjižico, št. reg. 24091/98.
gnd-287568
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Ovčar Rado, Zlatičeva 5, Koper –
Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št.
11252, izdana 20. 10. 2008. gnw-287674
Paam Log d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj,
dovolilnico za BiH, ser. št. 1011340.
gnf-287566
Pečnik Aleksander, Praprotnikova ulica
20, Mozirje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
9/2008. gnu-287426
Pečnik Tajda, Florjan pri Gornjem Gradu
40, Mozirje, dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska šola v Ljubljani. gnt-287552
Peteh
Rudi,
Kamniška
cesta
1/a, Domžale, izkaznico za varnostnika,
št. 009631, izdana pri MNZ Ljubljana, dne
25. 5. 2004. gnk-287461
Petelinšek Bojan, Bukovec 4, Zgornja
Polskava, delovno knjižico. m-105
Petrevski Marija, 7. Dawson pl. Bass
hill-2197, Sydney – Avstralija, delovno
knjižico. gnf-287266
PoliDent d.d., Volčja Draga 42, Volčja
Draga, štampiljko pravokotne oblike z
logotipom PoliDent d.d. 1. Vrstici PoliDent
d.d., sledi Logotip, nato Industrija dentalnih
izdelkov, dental products industry in zadnja
vrstica 5293 Volčja Draga 42. gnr-287254
Potisk Andrej, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, izkaznico vojnega veterana, št.
22453 z dne 2. 2. 1998, izdala UE Ptuj.
gnt-287427
Preinfalk Iztok, Streliška ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-287432
Pretnar Kaja, Zasip, Sebenje 100,
Radovljica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
frizerska šola v Ljubljani. gns-287553
Pucelj Igor, Krožna 3, Otočec, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-04532-00/94. gnx-287448
Rajšp Robert, Zg. Žerjavci 25, Lenart
v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št.
81602126, izdala EPF Maribor. m-118
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana, službeno
izkaznico javnega uslužbenca Trbižan
Boštjana, zap. št. 2099, izdano dne 1. 4.
2003. Ob-2630/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana, službeno

izkaznico za javno uslužbenko Babič
Radenko Mirjano, zap. št. 2205, izdano
dne 2. 4. 2002. Ob-2658/08
Roškarič Marjana, Škapinova 9, Celje,
delovno knjižico. gnb-287270
Rožej Mihaela, Ob Šumcu 8, Mežica,
delovno knjižico. gnj-287562
Stoimenov Toni, Clevelanska 47,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63010273, izdala fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnk-287611
Šeško Natalija, Novi trg 3, Celje,
študentsko izkaznico, št. 81649956, izdala
EP fakulteta. m-117
Terzič Karmen, Slomškov trg 11,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 2340,
ser. št. A 28642. m-97
Transles d.o.o., Bukovlje 39, Stranice,
dovolilnico za mednarodni cestni promet za
BiH, št. 1011528. gnm-287584
Trimark d.o.o., Perovo 9, Kamnik,
kartico podjetja, št. 2070500000405000.
gnd-287468
Trimark d.o.o., Perovo 9, Kamnik,
voznikovo kartico, št. 1070500003125000,
izdana na ime Pirnar Roman, Perovo 9,
Kamnik. gnz-287471
Uka Rafet, Štihova 18, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 99289965205.
gnk-287261
Vasič Zoran, Vuhred 131, Vuhred,
delovno knjižico. gnp-287681
Vidmar Jože s.p., Velike Lese 1, Krka,
izvod licence skupnosti, št. 008005 za vozilo
Iveco MP 440E 42 TP z reg. št. LJ X1-369,
izdana dne 28. 11. 2007 z veljavnostjo do
15. 12. 2012. gny-287647
Vinko Tomaž, Šišenska cesta 34,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63980316, Fakultete za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gni-287663
Vučina Špela, Šalek 97, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 25070167,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnu-287551
Zajamšek Anja, Slatina 5 d, Šmartno
ob Paki, študentsko izkaznico, št.
01007195, Pedagoške fakultete v Ljubljani.
gng-287665
Zorko Milan, Ulica heroja Mašere in
Spasiča 2, Maribor, delovno knjižico, reg.
št. 6578. m-110
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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.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
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