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Javni razpisi
Št. 33105-8/2008-4

Ob-2824/08

Preklic
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija),
preklicuje javni razpis za oddajo vlog za izbiro izvajalca raziskovalne naloge v okviru
ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 21 z dne 29. 2. 2008.
Preklic javnega razpisa začne veljati
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 33105-7/2008-4

Ob-2825/08

Preklic
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija),
preklicuje javni razpis za oddajo vlog za izbiro izvajalca razvoja izdelkov v okviru ukrepa
Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne
29. 2. 2008.
Preklic javnega razpisa začne veljati
z dnem objave v Uradnem listu RS.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 01401-29/2006

Ob-2784/08

Obvestilo
Izvrševanje javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje storitev dimnikarske javne službe za območja: Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Cerkno,
Cerkvenjak, Destrnik, Divača, Dobrepolje,
Dolenjske Toplice, Dornava, Gorenja vas Poljane, Gorišnica, Horjul, Hrpelje - Kozina,
Juršinci, Kidričevo, Kranjska Gora, Lenart
v Slovenskih Goricah, Lendava, Logatec,
Loška Dolina, Majšperk, Metlika, Mirna Peč,
Mislinja, Mozirje, Naklo, Nazarje, Osilnica,
Odranci, Oplotnica, Pivka, Podčetrtek, Polzela, Rogatec, Sveti Jurij, Semič, Sveta
Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah,
Šentjernej, Škofja Loka, Škofljica, Šmarje pri Jelšah, Trebnje, Trzin, Tržič, Velika
Polana, Videm, Zavrč, Žalec, Žetale, Žužemberk, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 8 z dne 25. 1. 2008, Ob-841/08, popravek v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 7. 2.

2008, Ob-2158/08, se zadrži za dimnikarska območja: Braslovče, Mislinja, Mozirje in
Nazarje, in sicer na podlagi pravnomočnih
sodb Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, opr. št.: U 622/2007-12, U 623/2007-8,
U 624/2007-14, U 625/2007-12. Prijaviteljem zaradi tega ni potrebno spreminjati naziva javnega razpisa v obrazcih. Ta popravek se objavi v Uradnem listu RS ter na
spletnih straneh naročnika na mestu, kjer je
objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 331-26/2007
Ob-2829/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XIV. 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 odloč-

bo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za ukrep 312 – podporo ustanavljanju in
razvoju mikro podjetij
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
podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju
učinkovitosti razporejanja dela na podeželju
ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, samo za predmet podpore in upravičene stroške po tem razpisu,
z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2009, je
12.000.000,00 EUR, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
9.000.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 3.000.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do
porabe sredstev.
II. Vlagatelji
Do podpor so upravičena podjetja, ki so
ob oddaji vloge registrirani kot:
1. samostojni podjetnik posameznik ali
2. gospodarska družba ali
3. zadruga.
Registrirana dejavnost pomeni, da je
podjetje vpisano pri pristojnem organu in
ima pridobljeno davčno in matično številko.
Odgovorna oseba je samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe ali zadruge.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna
mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva ter se naložba nanaša na
opravljanje naslednjih dejavnosti po Uredbi
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07):
1. področje C – Predelovalne dejavnosti;
naslednji oddelki, skupine ali razredi:
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– 28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 ter umetno kovaštvo,
– kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih
ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1, 14.3,
15, 16 (razen 16.1), 17, 21.2,
2. področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
3. oddelek 55 – Gostinske nastanitvene
dejavnosti,
4. oddelek 75 – Veterinarstvo,
5. področje P – Izobraževanje; naslednji
razredi 85.10, 85.59,
6. področje Q – Zdravstvo in socialno
varstvo; naslednja oddelka 87 in 88),
7. podrazred 96.090 – čuvanje, oskrba in
nega hišnih živali.
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 licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del). Gradbena in obrtniška dela so upravičena samo
v primeru oddelka 55, 87 in razreda 85.10
ter podrazreda 96.090.
– Usposabljanje za potrebe opravljanja
dejavnosti.
– 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 z naložbo (kot so: honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,) do višine 10 odstotkov skupno 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 kot so, honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, ki so povezani z naložbo, so lahko
nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007
dalje.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
– 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.
– Vlagatelj mora biti registriran v skladu
s 67. členom Uredbe.
– Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
– Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim
popisom del in stroškovno opredelitvijo cen
s strani odgovornega projektanta ter vsa do-
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voljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo
biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo
kulturne dediščine in varstvo okolja.
– Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države oziroma ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.
– Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbo 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.
– Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev
oziroma povečanje števila zasedenih delovnih mest.
– Odgovorna oseba je lahko v času oddaje vloge stara največ 60 let.
– Izdelan mora biti poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Pri
poslovnem načrtu oziroma programu dela
morajo biti izdelani vsi izračuni in priložene
vse zahtevane priloge.
– Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
– Naložba mora biti ekonomsko upravičena (pozitiven finančni tok), kar mora biti
razvidno iz poslovnega načrta.
– Naložba mora biti izvedena izven kmetije.
– Objekt, ki je predmet naložbe mora biti
v lasti vlagatelja. Kot last vlagatelja se šteje
tudi 10 ali večletni najem objekta.
– Iz vloge mora biti razvidno, da podjetje
z naložbo katero prijavlja za dodelitev sredstev, ne presega kriterijev za mikro podjetja
definirana po priporočilu Evropske Komisije 2003/361/EC (manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2.000.000 EUR prometa).
– Podatki navedeni v prijavnem obrazcu,
poslovnem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni.
– Vloga mora biti popolna in doseči 40
ali več točk pri ocenjevanju. Od tega vsaj 25
točk iz ekonomskega vidika naložbe.
– 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).
Posebni pogoji za:
Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi ne presega 50.000 EUR, se štejejo kot
enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so
naložbe katerih skupna vrednost presega
50.000 EUR. Pri enostavnih naložbah se
pripravi enostavnejši poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom,
ki je objavljen na spletni strani: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
V primeru, da gre za naložbo v obnovljive vire, vrednost naložbe ob prijavi ne sme
preseči 480.000 EUR.

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
predložen natančen popis o že izvedenih
aktivnostih in o vrednosti že izvedenih del,
ki ga sestavi pooblaščen projektant ali nadzornik,
– kadar gre za naložbe v novogradnje
oziroma adaptacije prostorov in nakupu 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
opravičljivi stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo
zasebnega vzgojitelja) mora ob zaključku
naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid
pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kolikor vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe za izvajanje socialno
varstvene storitve za starostnike ali invalide mora:
– najkasneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh
storitev v skladu s predpisi o socialnem varstvu in
– ob oddaji vloge pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice za predviden program
izvajanja storitve.
Obveznosti upravičenca:
– mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni ali transakcijski račun
v Republiki Sloveniji,
– predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost, ki je predmet podpore in obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo (velja za opremo in objekte), po računovodskih standardih,
– oprema, ki je predmet naložbe mora
biti v lasti upravičenca,
– mora za stroške vseh storitev, dobav
in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. V 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,
– 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 www.mkgp.gov.si in http://www.
arsktrp.gov.si,
– naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka. Kot zaključek naložbe se
v primeru gradnje šteje tehnični prevzem
in pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma
vključitev opreme v opravljanje dejavnosti,
– naložba se mora najkasneje zaključiti
v naslednjih dveh proračunskih letih od da-
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tuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev (nproračunsko leto izdaje odločbe, n+2),
– po zaključku naložbe mora z naložbo
zagotavljati ohranitev oziroma povečanje
števila delovnih mest oziroma zagotoviti vsaj
eno delovno mesto,
– 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,
– mora voditi poslovne knjige v skladu
z zakonodajo in o poslovnih rezultatih in
doseganju ciljev morajo poročati ARSKTRP
vsaj še pet let po zaključku naložbe.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno
prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev
pomoči niso bili izpolnjeni zaradi okoliščin
višje sile ali izrednih okoliščin v skladu z 91.
členom Uredbe.
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.
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 isti upravičljiv strošek, 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,

– naložbe v raziskave in razvoj produktov,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– prevozna in transportna sredstva,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema, itd),
– stroški promocije,
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
– naložbe v prostore za zasebno rabo.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so 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,
– podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– da nepremičnine, na katerih se izvaja
naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na
nepremičnino,
– imajo neporavnane obveznosti do države.
VI. 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:
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– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 20.000 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.
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.
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 z investicijskim programom, 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.
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 se izvaja naložba,
– ekonomski vidik,
– družbeno-socialni vidik vlagatelja.

MERILA IN TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG
za ukrep Podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila – sklop in podsklopi
1.

NE
Doseženo št. točk

– Razvojna ogroženost

20

Razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije:
10 točk – indeks 120 ali več
8 točk – indeks 110 – 119,9
6 točk – indeks 100 – 109,9
4 točke – indeks 90 – 99,9
2 točki – indeks 89,9 ali manj

10

– Območja (občine) z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji:
10 točk – območje A
5 točk – območje B
1 točka– območje C

10
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Ekonomski vidik

60

– Kakovost analize kupcev
10 točk – poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza kupcev
(Natančna opredelitev ciljnih skupin kupcev, odlično in celovito poznavanje in njihovih potreb. Opredelitev
nakupnih navad – razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil,
opredelitev občutljivosti nakupov, ključni dejavniki nakupnih odločitev: cena, kakovost, blagovna znamka.)
5 točk – analiza kupcev je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
(Pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in njihovih potreb – predstavitev mestoma pomanjkljiva,
slabše opredelitev nakupnih navad, občutljivosti nakupov …)
1 točka – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
(brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le zametki analize, ni opredelitve ciljnih skupin kupcev, slaba
opredelitev navad kupcev)

10

– Kakovost analize konkurentov
10 točk – Poglobljena in celovita vsebinska in kvantitativna analiza konkurentov
(Odlično in celovito poznavanje konkurence – analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne
strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah,
opredelitev strukture tržnih deležev – seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih
deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje, opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče
konkurente ...),
5 točk – analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
(pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti – predstavitev mestoma
pomanjkljiva)
0 točk – Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci (odsotnost celovitega pregleda nad
konkurenco, ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le zametki analize)

10

Tržna naravnanost v povezavi z novim projektom
10 točk – izdelana natančna projekcija prihodkov (po segmentih kupcev in terminsko) s strategijo trženja
ter priložene pogodbe s strateškimi partnerji oziroma trdno utemeljene prodajne možnosti;
5 točk – izdelana okvirna projekcija prihodkov ter okvirna strategija trženja, prodajne možnosti so zgolj
nakazane;
1 točka –projekcija prodaje in strategije trženja sta omejeni in pomanjkljivo pripravljeni

10

Inovativnost projekta
10 točk – projekt je prvenstveno usmerjen v vključevanje inovativnih rešitev na področju tehnologije
oziroma poslovnega procesa, kar pomembno vpliva na proizvod/storitev;
5 točk – projekt uvaja posamezne inovativne rešitve na področju tehnologije oziroma poslovnega procese;
1 točka – uvajanje inovacij v projektu ni jasno izpostavljeno oziroma projekt ne vključuje inovativnih
elementov

10

– Vpliv naložbe na okolje:
10 točk – naložba je izrazito usmerjena v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje;
5 točk – zmanjševanje negativnih vplivov na okolje ni temeljni namen naložbe, vendar obremenilnega
vpliva na okolje ni;

10

– Predvideno neto povečanje števila zaposlenih v ekonomski dobi projekta:
5 točk – povečanje števila zaposlenih za 5 ali več
4 točke – povečanje števila zaposlenih za 3 ali 4
3 točke – povečanje števila zaposlenih za 2
2 točki – povečanje števila zaposlenih za 1
1 točka – ohranjanje števila zaposlenih

5

– Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v ekonomski dobi projekta:
5 točk – 45.000 EUR ali več
4 točke – od 35.000 EUR do 44.999 EUR
3 točke – od 25.000 EUR do 34.999 EUR
2 točki – od 17.000 EUR do 24.999 EUR
1 točka – 16.999 EUR ali manj

5

Družbeno socialni vidik vlagatelja

20

– Starost odgovorne osebe:
10 točk – odgovorna oseba je stara 34 let ali manj
8 točk – odgovorna oseba je stara od 35 do 39 let
5 točk – odgovorna oseba je stara od 40 do 49 let
2 točki – odgovorna oseba je stara od 50 do 60 let

10

– Izobrazba odgovorne osebe:
5 točk – končana visoka šola ali več
4 točke – končana višja šola
3 točke – končana srednja šola
2 točki – končana poklicna šola
1 točka – končana osnovna šola
0 točk- nima osnovnošolske izobrazbe oziroma ni predložil potrdila o izobrazbi

5

– Spol odgovorne osebe:
5 točk – ženska
0 točk – moški

5
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Pri ocenjevanju mora vloga doseči 40 ali
več točk. Od tega vsaj 25 točk iz ekonomskega vidika naložbe.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za podporo ustanavljanju in razvoju mikro
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 podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij;
– 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 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 312«.
Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen
javni razpis.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in
petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko
posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
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.
V 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
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.
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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. V 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. 430-13/2008-1
Ob-2826/08
Na podlagi določb 12. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Madžarske (Uradni list
RS-MP, št. 11/95), Protokola enajstega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Republiko Madžarsko, podpisanega 9. januarja 2008 v Budimpešti in
veljavne Metodologije ocenjevanja prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), točka
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje
(številka 6319-5/2008-1), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko v letih 2009–2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
a) Sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših
obiskov do 14 dni in daljših do 3 mesecev.
b) Sofinanciranje ostalih mednarodnih
aktivnosti, ki so dogovorjene in sprejete
v Protokolu enajstega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko za obdobje 2009–2010.
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3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prednost bodo imele prijave, ki se nanašajo na raziskave s področij: tehnološke
vede, biotehnologija (hrana in zdravje), naravoslovno-matematične vede, okolje, medicinske vede, nacionalna dediščina in sodobne družbene spremembe;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in s predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta;
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in madžarski nosilec morata vložiti prijavi
načeloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji – agencija
in National Office for Research and Technology, H-1117, Budapest Neuman Janos
u. 1/C, tel.: +36/1/484-2573/ – 2572, faks
+36/1/266-08-01. Kontaktna oseba na madžarski strani je Peter Judak, e-mail: peter.judak@nkth.gov.hu.
4. Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Uradni list
RS, št. 140/06, stran 16305 v nadaljevanju:
uredba), za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti
domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 1252 EUR
mesečno. Madžarskim raziskovalcem se ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplača akontacija pripadajočih dnevnic
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska in
– mednarodne aktivnosti, ki so bile sprejete v Protokolu enajstega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Re-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
publiko Madžarsko, podpisanega 9. januarja
2008 v Budimpešti na Madžarskem, za obdobje 2009–2010.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis
s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora
vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana
prijavna obrazca ARRS-MS-HU-03-A/2008
in ARRS-MS-HU-03-B/2008. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta, mora vsebovati naslednje
elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prijavni obrazec A (ARRS-MS-HU03-A/2008) se pošlje po elektronski pošti na
naslov: razpis-madzarska09-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– podoktorski študij;
– izvedljivost projekta.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
ki vključujejo podoktorski študij (mlajši raziskovalci).
Obe državi spodbujata sodelovanje med
tehnološkimi centri, tehnološkimi platformami in tehnološkimi mrežami.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Republiko Madžarsko). Sklep o izboru
vlog za sofinanciranje izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 85.000 EUR.
Sofinanciranje v letih 2009 in 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.
10. Način predložitve prijave

Pisne prijave z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko v letih 2009 – 2010«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-HU03-A/2008 (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti
na naslov: razpis-madzarska09-10@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno srede, 30. aprila 2008 do 12. ure.
Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-HU03-A/2008 mora po elektronski pošti prispeti
na naslov: razpis-madzarska09-10@arrs.si
do vključno srede, 30. aprila 2008 do 12.
ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po dvanajstem zasedanju
skupnega slovensko-madžarskega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
predvidoma v drugi polovici leta 2008.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije, prijavitelji pa jih lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka
tudi v tajništvu delovnega področja mednarodnega sodelovanja, Tivolska cesta
30, Ljubljana. Podrobnejše informacije:
Anča Opeka, tel. 01/478-59-48, e-pošta:
anca.opeka@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-7/2008-1
Ob-2830/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2007 do 2010 (Uradni
list RS, št. 3/06) in Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Uradni list RS, št.
12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), Metodologije ocenjevanja prijav za (so) financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009
(razpisi v letu 2008), točka K – Mednarodne
konference v tujini z vabljenimi predavanji,
št. 6319-5/2008-1 z dne 3. 3. 2008, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini
z vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj
v svetu za leto 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah
v tujini z vabljenimi predavanji;
b) delovanja slovenskih znanstvenih
združenj v svetu.
ad) a.
– sofinanciranje mednarodnih prevoznih
stroškov za udeležbo slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodnih konferencah v tujini pod pogojem, da so na njih
udeleženi z vabljenimi predavanji (uporaba
javnega prevoznega sredstva – letalska karta ekonomskega razreda, najugodnejšega
letalskega prevoznika ali drugi najugodnejši
javni transport; v primeru, da ni možno uporabiti javno prevozno sredstvo, se dovoli
uporaba osebnega avtomobila);
zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo agencija financirala:
– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konferencah v tujini posameznemu slovenskemu
znanstveniku ali strokovnjaku v letu 2008;
– potne stroške praviloma le dvema vabljenima slovenskima znanstvenikoma ali
strokovnjakoma iz iste raziskovalne skupine
za udeležbo na isti mednarodni konferenci,
s tem, da agencija sofinancira potne stroške v višini najugodnejše ponudbe prevoznih sredstev;
– potne stroške praviloma prvemu avtorju istega vabljenega predavanja za udeležbo na isti mednarodni konferenci;
ad) b.
b.1.
– sofinanciranje članarine slovenskih
znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih za leto 2008 v višini od
200,00 EUR do 800,00 EUR letno. Agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj in gospodarskim
družbam in zavodom oziroma drugim javnim
pravnim osebam in posameznikom;
b.2.
– sofinanciranje delovanja slovenskih
znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih
za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj v višini
mednarodnih prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
b.3.
– sofinanciranje nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev
mednarodnih znanstvenih združenj največ
do 900,00 EUR letno s tem, da posamezno
slovensko znanstveno združenje ne more
prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih
združenjih letno.
Predmet javnega razpisa mora biti uresničen v letu 2008.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem omogoči
raziskovalcem, da poleg udeležbe na mednarodni konferenci ali delovanja znotraj
združenja v svetu, ustvarjajo novo znanje in
spoznanja ter prenos tega v javno korist in

gospodarsko izrabo za povečanje družbene
blaginje.
4. Orientacijska vrednost javnega razpisa:
– 1. rok: ad a. 107.500,00 EUR in ad b.
52.500,00 EUR,
– 2. rok: ad a. 107.500,00 EUR in ad b.
52.500,00 EUR.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis:
– raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij
ali s strani agencije financirane ali sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega
razvoja;
– slovenska znanstvena združenja, ki so
vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj;
– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
Prijava na javni razpis mora vsebovati
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, kateremu je potrebno obvezno priložiti naslednje priloge:
ad) a.
– program mednarodnega srečanja (v
primeru da še ni programa mednarodnega
srečanja, je potrebno oddati izjavo in ga poslati naknadno),
– vabilo organizatorja na vabljeno predavanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni letalske vozovnice ekonomskega razreda);
ad) b.1.
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2008;
ad) b.2.
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec),
– predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni letalske vozovnice ekonomskega
razreda);
ad) b.3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
7. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
A) Udeležbe na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji (točka
2a):
Ocena posamezne prijave za sofinanciranje vabljenega predavanja na mednarodni konferenci v tujini je ocena A, in sicer
kvantitativna ocena za znanstveno uspešnost predlagatelja projekta ali programa
A1, ki je opisana v poglavju C Metodologije ocenjevanja prijav za (so) financiranje
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raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi
v letu 2008). Na podlagi ocene A1, strokovna komisija, ki jo imenuje direktor ARRS in
katere najmanj trije člani so raziskovalci, ki
jih predlaga Znanstveni svet ARRS, razdeli
vloge v tri kategorije. Razvrstitev prijav po
kategorijah in normativi za izračun dotacije
so podrobneje opisani v poglavju K omenjene metodologije.
B) Delovanja slovenskih znanstvenih
združenj v svetu (točka 2b):
Agencija bo sofinancirala upravičene
stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, do skupne višine iz tega
javnega razpisa (točka 4, ad b.). Kolikor bi
obseg vseh upravičenih stroškov presegel
razpoložljiva sredstva v posameznem roku,
bo znesek sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižan glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje sprejme Upravni odbor
agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi
o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
9. Rok za prijavo na javni razpis, način
predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Izpolnjene obrazce in zahtevane priloge mora prijavitelj poslati v enem izvodu
v elektronski obliki na naslov razpis-udelezbe@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki
na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje
slovenskih znanstvenih združenj v svetu«
ter navedbo prijavitelja na naslovni strani
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke najkasneje do vključno
9. 4. 2008 (1. rok) in 10. 9. 2008 (2. rok) do
12. ure. V vsaki poslani pošiljki je lahko le
ena prijava. Pisni obliki priložite tudi Izjavo
o istovetnosti pisne in elektronske prijave.
c) Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti
popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-udelezbe@arrs.si do vključno 9. 4. 2008
(1. rok) in 10. 9. 2008 (2. rok) do 12. ure.
d) Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so pravilno označene in ki
vsebujejo vse z javnim razpisom zahtevane
priloge ter so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni in po elektronski pošti, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
e) Nepravočasne in nepravilno oddane
prijave bodo zavržene.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 11. 4. 2008 (1. rok) in 12. 9. 2008 (2.
rok) ob 9. uri v prostorih Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje do 6. 6. 2008 (1. rok) in do
30. 10. 2008 (2. rok).
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
obrazci in razpisna dokumentacija so dostopni na spletni strani agencije (www.arrs.si),
zainteresirani pa jo lahko dvignejo v Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Repu-
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blike Slovenije, v tajništvu Službe za mednarodno znanstveno sodelovanje, Tivolska
30, Ljubljana, od dneva objave razpisa vsak
delavnik med 9. in 15. uro, razen v petek
med 9. in 14. uro, do vključno 8. 4. 2008 in
9. 9. 2008, ter med 8.30 in 10. uro, dne 9. 4.
2008 in 10. 9. 2008.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti
na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, Ljubljana pri Aleksandri Panič (tel. 01/400-59-76, e-pošta:
aleksandra.panic@arrs.si).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2787/08
Javni razpis
za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme v letu 2008 za
mikro, mala in srednje velika podjetja
z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi
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 posredniškega
telesa (predhodno soglasje, dokument št.
303-1/2008/26 z dne 4. 3. 2008).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07), Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št.
112/04, 11/07), Poslovnega in finančnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo za leto 2008 (sklep Vlade RS
številka 47602-4/2008/3), Splošnih pogojev
poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Uredbe
sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6. 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu
za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 1), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL l, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07), Dopolnjenega Programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep
Vlade RS številka 31001-1/2007/13 z dne
15. 11. 2007) in priglašene sheme državne
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
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2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 oziroma
za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št.
1628/2006 z dne 24. 10. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij, Proračuna Republike Slovenije za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/2007), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJP, 14/2007 – ZSPDPO), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007–2013 (CCI
2007SI161PO001) v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in
raziskovalna odličnost – prednostna usmeritev: 1.2 Spodbujanje podjetništva ter pogodbe št. SPS-07-6927, 6965-MJ o financiranju
in izvajanju dveh javnih razpisov za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme
v okviru prednostne usmeritve 1.2. Spodbujanje podjetništva Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
v letu 2008 (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in
Ministrstvom za gospodarstvo).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove
tehnološke opreme.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij v investicijska vlaganja za pro
izvodnjo/ izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali procesov,
kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti
podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšem nastopu na
trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega.
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) z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi,
razen če podjetje ne izključuje ena od omejitev tega poglavja.
V skupino srednje velikih podjetij sodijo
za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na
dan 30. 6. 2007 najmanj 1 zaposlenega ter
največ 9 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 za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan
30. 6. 2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan
30. 6. 2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov nosilci dejavnosti - lastniki niso
vključeni v število zaposlenih.

Ostala določila opredelitve MSP (razen
že zgoraj navedena določila glede št. zaposlenih) 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 pre
moga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1
– Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52
– Litje jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih
izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje
in impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11
– Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken.
– sodijo v skupino mikro podjetij ter imajo
sedež in delujejo izven naseljih s statusom
mesta (skladno s Sklepom Državnega zbora
Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu
s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Ur.
l. RS, št. 22/00) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 121/05)) in lahko sodelujejo
na javnem razpisu za ukrep 312 – podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij,
ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07):
– področje C – Predelovalne dejavnosti; naslednji oddelki, skupine ali razredi:
– 28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 in umetno kovaštvo,
– kolikor uporabljajo vsaj 50% kmetijskih ali gozdarskih surovin tudi: 13, 14.1,
14.3, 15, 16 (razen 16.1), 17 in 21.2,
– področje D – Oskrba z električno
energijo, plinom in vodo,
– oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– oddelek 75 – Veterinarstvo,
– področje P – Izobraževanje; naslednja razreda: 85.10 in 85.59,
– področje Q – Zdravstvo in socialno
varstvo; naslednja oddelka: 87 in 88,
– podrazred 96.090 – Čuvanje, oskrba
in nega hišnih živali.
– 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,
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– 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,
– so pridobila odobreno sofinanciranje
na javnem razpisu za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008 (Ur. l. RS,
št. 81/07),
– 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. 02/04), 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.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev oziroma udeležencev (med katere
sodijo tudi MSP, kot so opredeljena za potrebe tega razpisa) podrobneje določa Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07).
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih
sredstev (neposredne subvencije)
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške investicije nastale po
datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do
15. 9. 2008.
Vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije (zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev
pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih
računov, izdaja računov), se morajo izvršiti
po datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. V nasprotnem primeru celoten projekt
ne bo upravičen do pomoči.
Prav tako mora podjetje izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije investicije z leasingom
ni dovoljeno.
Izbor upravičencev do sofinanciranja se
izvede preko javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:
– za mikro in mala podjetja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost
investicije se upoštevajo neto zneski brez
DDV,
– maksimalna višina sofinanciranja je
do 50% (30% osnova + 20% za mikro in
mala podjetja) upravičenih stroškov začetne
investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 50%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,

– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
20.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 200.000 EUR.
– za srednje velika podjetja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost
investicije se upoštevajo neto zneski brez
DDV,
– maksimalna višina sofinanciranja je
do 40% (30% osnova + 10% za srednje velika podjetja) upravičenih stroškov začetne
investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 60%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
16.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 200.000 EUR.
– za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost
investicije se upoštevajo neto zneski brez
DDV,
– maksimalna višina sofinanciranja je
do 30% upravičenih stroškov začetne investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 70%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
12.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 95.000 EUR.
Upravičenec za upravičene stroške potrjenega projekta ne sme pridobiti nikakršnih
drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve
dvojnega financiranja potrjenega projekta iz
različnih javnih virov, Sklad prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe
ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči
sodelovanje na javnih razpisih Sklada oziroma Ministrstva za gospodarstvo za obdobje 5 let.
Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– predmet investicije je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti več kot 25% povezana
s podjetjem – upravičencem; lastniški delež
ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%,
– zagotavljati najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju 3 let po zaključku
projekta,
– izboljšati tehnološko opremljenost in
delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in/ali dobička podjetja
in/ali dodane vrednosti podjetja,
– iz predložene finančne konstrukcije
mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Finančna konstrukcija naložbe je zaprta, če
so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov,
– investicija mora biti zaključena najkasneje do 15. 9. 2008,
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– predmet investicije mora biti vključen
v aktivo podjetja in se obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira,
– realizirati investicijo v RS.
V skladu s Smernicami o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (2006/C 54/08)
z dne 4. 3. 2006 (v nadaljevanju Smernicami) je potrebno zagotoviti, da ima regionalna pomoč resničen spodbujevalni učinek
za naložbe, ki drugače ne bi bile izvedene
v območjih, ki prejemajo pomoč. Zato je
lahko pomoč dodeljena, če je upravičenec
predložil vlogo za pomoč in je nato Sklad
pred začetkom dela na projektu le tega pisno potrdil s sklepom o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Če
se delo začne, preden so izpolnjeni pogoji iz
tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do pomoči.
Sklad bo posameznemu podjetju na
osnovi tega javnega razpisa sofinanciral
največ en investicijski projekt.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv merila
Sodobna tehnologija in
inovativnost v povezavi
z nakupom nove opreme
Dodana vrednost na
zaposlenega (povprečje
let 2006 in 2010)
Vpliv projekta na
konkurenčnost podjetja
Tržna naravnanost
v povezavi z novim
projektom
Število s projektom
ustvarjenih novih
delovnih mest v podjetju
Vpliv investicije na okolje
Skupaj

Maksimalno
število
točk
40
25
10
10
10
5
100

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog
in merila so določena skladno z Zakonom
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 102/07).
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 55 ali več točk. V nobenem primeru podjetje, ki je pridobilo manj
kot 55 točk ne more pridobiti neposredne
subvencije.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog prejemnikov sredstev za vse popolne in ustrezne vloge in ga poda Upravi
Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa
o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme. Na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme prejme podjetje pomoč Sklada
skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev ter točko 7. Upravičeni stroški začetne
investicije tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
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sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo
prednost podjetja, ki so pridobila več točk
pri merilu dodana vrednost na zaposlenega
(povprečje let 2006 in 2010), nato sodobna tehnologija in inovativnost v povezavi
z nakupom nove opreme, nato vpliv projekta na konkurenčnost podjetja, nato tržna
naravnanost v povezavi z novim projektom
in v dodatnem primeru še pri merilu število
s projektom ustvarjenih novih delovnih mest
v podjetju.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
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: Konkurenčnost podjetij
in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve_1.2 Spodbujanje podjetništva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2008 po tem razpisu znaša 10.576.135,72
EUR, in sicer:
– 8.989.714,01 – namenska sredstva EU
– ESRR,
– 1.586.421,71 – slovenska udeležba.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
7. Upravičeni stroški začetne investicije
Pojem začetne investicije pomeni vlaganje v osnovna sredstva pri postavitvi novega
obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku dejavnosti, ki pomeni uvedbo novega
proizvoda/storitve, temeljito spremembo pro
izvoda/storitve ali proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem obratu. Nadomestne investicije niso dovoljene.
Upravičeni stroški so stroški:
– materialnih investicij, in sicer stroški
nakupa:
– novih strojev,
– nove strojne opreme in
– nematerialnih investicij, in sicer stroški
nakupa:
– nove programske opreme,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo
tehnološko celoto in so povezani z novimi
proizvodi/storitvami ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi spremembami pro
izvodnega procesa v obstoječem obratu na
tehnološkem področju.
Med upravičene stroške spadajo še stroški povezani z aktiviranjem strojev/opreme
v tehnološki proces. To so stroški transporta
in montaže opreme, ki je predmet sofinanciranja.
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji
izdelani vsaj v letu 2007 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim in
drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije. Prav tako med
upravičene stroške investicije ne spadajo
merilna oprema in manjši premični stroji,
katerih vrednost posamezne enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja in
poslovni informacijski sistemi.
Med upravičene stroške ne spadajo
naložbe v zemljišča, zgradbe, opremo poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniško
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opremo, ostale nematerialne investicije in
cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme. Med
upravičene stroške tudi ne spada DDV.
Kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali stroški, ki ne bodo
predstavljali zaključene tehnološke celote
lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma
te stroške izloči in pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna
konstrukcija naložbe zaprta.
Preračunane vrednosti, prikazane in
upoštevane v finančnih preglednicah, morajo biti zaokrožene na dve decimalki.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči od 1. 1. 2007-31. 12. 2013) in Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (ki
so objavljena na spletni strani: http://www.
svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_
evropske_kohezijske_politike/kohezijska_politika_v_obdobju_2007_2013/navodila_za_
izvajanje_kohezijske_poltike_2007_2013/).
8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške investicije nastale po
datumu izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme do
15. 9. 2008.
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 15. 9. 2008.
Zahtevku za sofinanciranje mora priložiti:
– končno poročilo z izjavo o zaključenem
investicijskem projektu (investicijski projekt
je zaključen, ko je predmet sofinanciranja
v celoti plačan in dobavljen ter usposobljen
za izvajanje funkcij, ki jim je namenjen),
– seznam računov za upravičene stroške
investicije,
– dokazila o upravičenih stroških skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013,
– vse izvode originalnih računov za celotno vrednost investicije, ki se glasijo na
upravičenca,
– potrdila-dokazila o plačilu računov
z razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma
izjavo dobavitelja opreme o plačilu celotnega računa,
– dokazilo o realizaciji dodatnih zaposlitev (v primeru, ko je bilo navedeno, da bodo
zagotovljene dodatne zaposlitve) – izpis
števila zaposlenih izdan s strani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje
(M-1/M-2 ali M-2).
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
– 6927 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – EU, – 2008,
– 6965 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – slovenska udeležba. – 2008
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.

10. Delež prispevka eu v celotnih javnih
izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 7. 4. 2008.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti starejši od datuma roka.
V primeru neposredne predložitve vloge pa
datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu
pošiljke.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge,
ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
se kot prepozne zavržejo.
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.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev
vlog.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave
Sklada, dostavila vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi sofinanciranja nakupa
nove tehnološke opreme. Hkrati bo upravičence pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva nanj n e odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Skladno z Navodili za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdob
ju 2007–2013 (ki so objavljena na spletni
strani:
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/
kohezijska_politika_v_obdobju_2007_2013/
navodila_za_izvajanje_kohezijske_poltike_
2007_2013/) bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obseg al navedbo
upravičenca, ime operacije in znesek javnih
virov financiranja operacije ter bo objavljen
na spletni strani Sklada.
Na podlagi 34. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št.
102/07) zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi sofinanciranja nakupa nove tehnološke opreme ni možno vložiti pritožbe
na Sklad. Možno je sprožiti upravni spor na
Upravno sodišče Republike Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za
sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor,
v pisarni št. 1, pri svetovalcu 3 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe,
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vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-52 (Marjana Šipek), 02/234-12-72 (mag. Manfred Lepej), 02/234-12-45 (Jožef Babič),
02/234-12-74 (Bojana Mikeln) in 02/234-12-64
(mag. Boštjan Vidovič) ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.
podjetniskisklad.si/index.php?id=226 obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in
elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča
elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega
lista ter samoocenitev vloge. Tiskani prijavni
list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga
predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega
obrazca je potrebno le tega potrditi!).
2. Poslovni načrt, ki zajema analizo
poslovanja za leto 2006 in 2007 ter bodoče
poslovanje najmanj do leta 2010. 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. 60/06).
3. Bonitetna dokazila (datum izdaje
bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od
30 dni glede na datum oddaje vloge):
a) za
gospodarske
družbe:
BON-1/P(AJPES),
b) za
samostojne
podjetnike:
BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih
davkih od pristojne davčne izpostave.
4. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na dan 30. 6. 2007 in na dan 31. 12. 2007
potrjena s strani odgovornih oseb vlagatelja.
5. Seznam upravičenih stroškov
(obrazec 3) s priloženimi predračuni, ponudbami in obrazložitvijo izbora opreme in
ponudnika opreme. V obrazec morajo biti
zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in ponudbe z neto vrednostmi (brez
DDV) in kumulativnim seštevkom. Obrazec
3 je v prilogi spletnega obrazca Prijavni list
za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu
www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje
in končno izvedbo investicije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v pisni
obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki.
V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala
natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Oddaja vlog
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega
podjetniškega sklada. Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjet

niški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – vloga za subvencijo- P4a«.
Neposredna predložitev vlog na sedežu
Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat (Tina Zager) med 9. in 15. uro.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo
morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, v skladu z veljavnimi predpisi, najmanj do 31. 12. 2015, 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).
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 0483/08
Ob-2823/08
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG), Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja
(Ur. l. RS, št. 120/04), določil Pogodbe o financiranju javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije v letu 2008 št. 46114-10/2007,
z dne 20. 2. 2008, objavlja Socialna zbornica Slovenije
javni razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem letu 2007/08
Letošnji razpis daje prioriteto podiplomskim študijskim programom (specialistični
ali magistrski), zaradi potreb po poglobljenih
znanjih na področju socialnega varstva.
Besedilo javnega razpisa je pisano v moški slovnični obliki. Vsebina, pogoji in kriteriji
javnega razpisa se uporabljajo enakopravno
tako za moški kot ženski spol.
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Besedilo javnega razpisa
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izobraževalnih programov
v študijskem letu 2007/08. Izbrani so lahko
posamezniki, vključeni v različne strukture izobraževalnih programov objavljenih po
tem razpisu, ki se izvajajo v študijskem letu
2007/2008. Na razpisu lahko kandidirajo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, navedene
v razpisu.
3. Struktura izobraževalnih programov
Za študijsko leto 2007/08 razpisujemo
naslednjo strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko
izbrani za sofinanciranje individualnega izobraževanja, in sicer:
3.1. Podiplomski študijski programi
Sofinancira se šolnina specialističnega
in magistrskega podiplomskega študijskega
programa ali zagovor podiplomskega dela
družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva, v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV).
3.2 Programi usposabljanja
Sofinancira se kotizacija verificiranega
programa usposabljanja, ki traja najmanj
eno leto ter se zaključi z verificiranim potrdilom ali s certifikatom, uveljavljenim na področju socialnega varstva v Sloveniji. Prednost
pri sofinanciranju programov usposabljanja
bodo imeli posamezniki, ki so:
– vpisani v programe usposabljanja s področja preprečevanje nasilja,
– vpisani v programe usposabljanja
s vsebinami s področja antidiskriminacijskih
politik, enakosti spolov in spoštovanja človekovih pravic,
– vpisani v zaključni letnik verificiranega
programa, če usposabljanje traja več let.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe:
– ki so že sofinancirani iz sredstev Socialne zbornice Slovenije,
– ki so krajši od enega leta,
– ki se ne povezujejo s področjem socialnega varstva, v skladu z 69. členom ZSV,
– ki se ne zaključijo s podiplomskim
delom oziroma z verificiranim potrdilom ali
s certifikatom, uveljavljenim na področju socialnega varstva.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
že bili sofinancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
4. Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
4.1. Strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV;
4.2 Individualni člani ali kolektivni člani
Socialne zbornice Slovenije;
4.3. Vpisani v izobraževalni program
v študijskem letu 2007/08;
4.4. Poravnali vse obveznosti do Socialne zbornice Slovenije;
4.5. Pravočasno in posamično poslali
vlogo;
4.6. Zaposleni za nedoločen ali določen
čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega
varstva.
Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno
dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev. Listine morajo
biti priložene v izvirniku ali v overjeni kopiji.
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Listina se lahko overi samo pri notarju (notarska overitev) ali pri Upravni enoti (upravna overitev). Potrdilo »kopija enaka izvirniku« lahko za potrebe tega razpisa izda le
Socialna zbornica Slovenije, ob predložitvi
izvirnika.
5. Vsebina vloge – vloga kandidata mora
vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.–
5.3.), vsebinske podatke (točke 5.4.–5.6.)
in dokazila (točka 5.7.)
5.1. Podatki o kandidatu:
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in pošta
Kontaktni naslov
Davčna številka
Številka osebnega računa
IBAN SI 56
Naziv banke/enota banke
Izobrazba
Poklic
Število let delovne dobe v socialnem
varstvu
Članstvo v Socialni zbornici
a) individualno
Slovenije
b) kolektivno
Stacionarna in mobilna telefonska
številka
Elektronska pošta (e-mail)
Naziv in naslov organizacije
zaposlitve
Delovno mesto
5.2. Podatki o izobraževalni organiza
ciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Odgovorna oseba
Davčna številka
Davčni zavezanec
Številka poslovnega računa
Ali izdaja javno veljavno listino

IBAN SI 56

5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem
programu:
Ime programa (npr. socialno delo)
Vrsta izobraževanja
(podiplomsko, programi
usposabljanja)
Trajanje izobraževanja
Vpis v študijskem letu 2007/08
Višina šolnine, kotizacije
Višina šolnine, zahtevana od SZS
(Socialne zbornice Slovenije)
Višina pridobljenih sredstev iz drugih
virov
(Kandidat vpiše sredstva, ki jih
je za šolnino/kotizacijo pridobil iz
drugih virov – pomeni, da zneska
v celoti ni plačali sam. Višino zneska
pridobljenega iz drugih virov izkaže
kandidat z ustreznim dokazilom (npr.
potrdilo o plačilu).
5.4. Predstavitev izobraževalnega programa, za katerega sofinanciranje se kandidira;

5.5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju oziroma izjava vlagatelja, da se
izobražuje v lastnem interesu;
5.6. Individualna predstavitev (v skladu
z navodili, ki so priloga razpisa);
5.7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program,
– obvestilo organizatorja izobraževanja
o predstavitvi izobraževalnega programa in
šolnini/kotizaciji letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2007/08,
– originalno potrdilo o vplačilu vpisa v izbran izobraževalni program oziroma s strani
banke overjen izpisek, iz katerega je razvidno vplačilo kandidata o vpisu v izbran
izobraževalni program.
5.7.1. Socialna zbornica Slovenije bo
sama pridobila kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce. Ne glede
na to, pa jih v skladu z načelom ekonomičnosti postopka lahko pridobi in priloži k vlogi
tudi kandidat sam.
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, vsak
dan v času razpisa od 8. do 15. ure ali na
spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
6. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom prijave potrjuje resničnost vseh navedb
v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št. 94/07 – UPB1 in 113/05).
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi.
7. Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in
primerne vloge imajo možnost izbora na
podlagi naslednjih meril:
7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa;
7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva;
7.3. razvidnost razvoja poklicne kariere
posameznika iz njegove individualne predstavitve za področje socialnega varstva.
8. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2007/08. Kandidati lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje v razponu od 300,00 € do največ
500,00 € oziroma v višini, ki bo sorazmerna
glede na zagotovljena sredstva za razpis in
število izbranih kandidatov. Višina odobrenih
sredstev bo odvisna od višine v vlogi zahtevanih sredstev in višine šolnine.
Orientacijska sredstva za sofinanciranje individualnega izobraževanja v študijskem letu 2007/08 so predvidena v višini
12.811,00 EUR.
V primeru, da ustrezna sredstva ne bodo
zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma bo ta razpis razveljavljen. Morebitna
razveljavitev razpisa bo objavljena v mesecu maju 2008, v Uradnem listu RS.
9. Pogodba o sofinanciranju
Izbrani kandidati bodo podpisali pogodbo
o sofinanciranju individualnega izobraževanja s Socialno zbornico Slovenije, sredstva
bodo nakazana neposredno oziroma izključno kandidatu. Kandidati se s pogodbo obvežejo, da bodo:
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9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva;
9.2. pri zaključni nalogi (če jo izobraževalni program predvideva) upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge
za socialno varstveno dejavnost ter se po
potrebi posvetovali z zbornico;
9.3. izobraževanje oziroma študijsko leto
uspešno zaključili in o tem obvestili zbornico
do 17. oktobra 2008;
9.4. posredovali en izvod specialistične/magistrske naloge v 15 dneh po zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge;
9.5. pripravili pisno nalogo na temo, ki si
jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva.
Pomembno je, da je iz naloge razvidno novo
pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim
delom. Pisna naloga oziroma povzetek obsega pet tipkanih strani in se na zbornico
posreduje do konca junija 2008 in
9.6. dovolili zbornici, da predstavi njihove
avtorske prispevke/povzetke, jih v soglasju
z njimi preoblikuje in objavi na spletni strani
ter strokovnem biltenu »Socialni izziv«.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to
pogodbo, se kandidati zavežejo, da bodo
zbornici v 15 dneh po pozivu vrnili denar, ki
ga je zbornica namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek
izterjan sodno.
10. Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti, najkasneje do vključno 31. marca 2008 do 24. ure ali jih oddajo osebno
v tajništvo zbornice, od 8. do 15. ure, vsak
delovni dan do 31. marca 2008, v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje individualnega izobraževanja za
študijsko leto 2007/08« v levem zgornjem
kotu na naslovni strani ter z ustreznim naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bodo izločene ter vrnjene vlagateljem neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani vsake kuverte označen kandidat. Pravilno opremljene vloge so vloge v skladu
s prvim odstavkom 10. točke tega razpisa.
Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo
zbornici predložena do datuma in ure, določene v tem razpisu ali če je zadnji dan roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta Vilko Kolbl na
tel. 01/581-93-12, vilko.kolbl@soczbor-sl.si
in Mihael Markoč na tel. 01/581-93-14,
miha.markoc@soczbor-sl.si
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
potekalo v prostorih zbornice, dne 3. aprila
2008 s pričetkom ob 11. uri. V primeru velikega števila ponudb bo potekalo odpiranje
še naslednji delovni dan. Odpiranje ponudb
ne bo javno! Vloge bo odpirala štiričlanska razpisna komisija, imenovana skladno
s Statutom zbornice.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni pisno, najkasneje do
konca meseca aprila 2008.
13. Razpisni obrazci: razpisni obrazci so
objavljeni in dostopni na spletnih straneh
zbornice www.soczbor-sl.si.
Dodatek k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 5.6)

1. Izobraževalna in poklicna pot (1–2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, kako delate, katere
metode uporabljate, kaj je najpomembnejše
pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj; vsebinsko in kronološko, od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev; lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo,
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil
– s poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno
sofinanciranje in predstavitev izbranega izobraževalnega programa v primeru usposabljanja in mednarodnega izobraževanja,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1–2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 400-81/2008/20
Ob-2737/08
Na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– ZVRS-UPB1), Odloka o ustanovitvi in
delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko (Uradni list RS, št.
7/05 in 122/05), Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS,
št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list RS,
št. 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni
list RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/06, 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO), Pravilnika o postopkih
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za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
93/05, 127/06 – ZJZP), Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št.
31/06), Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06), Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na
regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/06,
14/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
41/07), Informacije o izvedbeni strukturi
strukturnih skladov in kohezijskega sklada
v programskem obdobju 2007–2013, ki jo
je sprejela Vlada Republike Slovenije na
svoji 114. redni seji, dne 22. 3. 2007, Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013 in Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana v vlogi posredniškega telesa
(v nadaljevanju: SVLR), objavlja
tretji javni razpis
za prednostno usmeritev »regionalni
razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani
svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. prometna infrastruktura,
3. okoljska infrastruktura,
4. razvoj urbanih naselij:
– operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih,
– operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa,
– operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture,
– celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij,
5. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih,
6. socialna infrastruktura:
– socialnovarstvena infrastruktura,
– zdravstvena infrastruktura.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja
v Republiki Sloveniji.
1.1. Upravičeni nameni in upravičeni
stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo
in dokazujejo v skladu z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sred-
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stva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
1.1.1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.A)
Upravičeni nameni:
1. komunalno urejanje zemljišč za poslovne in industrijske cone, katerih površina
je manjša od 50 ha;
2. komunalno urejanje zemljišč, nakup
oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija,
rekonstrukcija) objektov ter nakup opreme
za regijske inkubatorje, pri čemer je pogoj,
da gravitacijsko območje tega inkubatorja
zajema najmanj 30.000 prebivalcev in da
najmanjša posamična enota ni manjša od
200m2; inkubatorji, vključeni v regionalna
gospodarska središča v okviru Resolucije
o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju 2007 do 2023, specializirani univerzitetni inkubatorji in t. i. »spin-off« inkubatorji
v podjetjih se ne financirajo iz naslova tega
razpisa;
3. komunalno urejanje zemljišč in nakup
oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija,
rekonstrukcija) objektov za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški navedeni od c) do i) so lahko
upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov
a) in b).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa objektov;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa, dobave in montaže
pripadajoče opreme;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.2. Prometna infrastruktura (1.B)
Upravičeni nameni:
1. investicije v kategorizirane lokalne ceste s pripadajočo prometno infrastrukturo in
investicije v posamezno lokalno prometno
infrastrukturo (npr. mostovi, nadvozi, podvozi). Iz investicijske dokumentacije mora biti
razvidno, da njihova izvedba pomeni omogočanje oziroma spodbujanje gospodarskega razvoja v širšem regionalnem okolju. To
pomeni, da mora biti v investicijski dokumentaciji jasno in nedvoumno izkazano, da
je investicija potrebna zaradi izboljšanja dostopnosti bodisi do gospodarskega bodisi
do turističnega objekta, ki se javno trži (gospodarski oziroma turistični objekt mora biti
poimensko naveden). Pri novogradnjah cest
ali pri investicijah v javne poti mora upravičenec do konca izvedbe operacije izvesti
prekategorizacijo novogradnje ali javne poti
v lokalno cesto;
2. investicije v pristanišča na sladkih vodah, vključno s privezi za vodna plovila za
potrebe lokalnega javnega potniškega in turističnega prometa.
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Državne ceste in državna prometna infrastruktura niso upravičeni za sofinanciranje po tem javnem razpisu.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
1 so stroški navedeni od b) do i) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Pri tem upravičenem namenu so v okviru
stroškov gradnje lokalnih cest in lokalne prometne infrastrukture upravičeni stroški tudi
postavitev prometne in turistične obvestilne
signalizacije, gradnja hodnikov za pešce,
kolesarskih poti, avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih
elementov, ki predstavljajo sestavni del cestnega telesa.
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
2 so stroški navedeni od c) do i) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a)
in b).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa objektov;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa, dobave in vgradnje
opreme prometne infrastrukture;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.3. Okoljska infrastruktura (2.A)
Upravičeni nameni:
1. izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo
gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot;
2. izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje);
3. vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na
vodovodnih sistemih;
4. vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja
v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;
5. izgradnja rezervnih vodnih virov za
manjše vodovodne sisteme – do 49.000
prebivalcev.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od b) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa in dobave opreme
okoljske infrastrukture;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Priključki stavb na javno kanalizacijo in
pretočne ter nepretočne greznice in male
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE, niso objekti javne kanalizacije in torej
ne predstavljajo upravičenega stroška.
1.1.4. Razvoj urbanih naselij (3.A)
1.1.4.1. Operacije usklajenega razvoja
v urbanih območjih
Upravičeni nameni:
1. izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov;
2. sofinanciranje skupnega načrtovanja
učinkovitega javnega potniškega prometa
v okvirih širših gravitacijskih območij; operacije morajo biti skladne z nacionalnimi
usmeritvami in veljavnimi standardi na tem
področju, zato mora biti vlogi priloženo soglasje RS, Ministrstva za promet, iz katerega izhaja ta usklajenost.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški c) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) ali b). Upravičeni
stroški te vsebine so:
a) stroški storitev izdelave študij in prostorskih aktov v urbanih območjih;
b) stroški storitev izdelave študij za učinkoviti javni potniški promet v okvirih širših
gravitacijskih območij;
c) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.4.2. Operacije zagotavljanja čistih
transportnih sistemov in javnega potniškega sistema
Upravičeni nameni:
1. gradnja infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti,
mirujoči promet) v mestnih naseljih;
2. gradnja parkirišč na obrobju mestnih
naselij za potrebe razvoja sistemov »park
& ride«. V investicijski dokumentaciji mora
biti grafični prikaz, iz katerega je jasno razvidna lokacija parkirišča in opis park & ride
sistema;
3. izvajanje operacij za povečevanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje
motoriziranega prometa v mestnih naseljih.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
– Pri upravičenih namenih pod zap. št.
1 in zap. št. 2 so upravičeni stroški od a)
do g); stroški navedeni od b) do g) so lahko
upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov
pod a).
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
3 so stroški navedeni od b) do g) lahko
upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov
a) in h).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
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c) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
d) stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije;
e) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
f) stroški nakupa in dobave opreme prometne infrastrukture;
g) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
h) stroški storitev izvajanja operacij
za povečanje nemotoriziranega prometa
in zmanjševanje motoriziranega prometa
v mestnih naseljih, izgradnja pripadajoče
infrastrukture in nakup, dobava in montaža
pripadajoče opreme.
1.1.4.3. Operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture
Upravičeni namen:
1. operacije izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke
podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni
list RS, št. 9/04).
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenega namena te vsebine.
Stroški b) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški
te vsebine so:
a) stroški storitev izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture;
b) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.4.4. Celovita prenova mestnih jeder
in zgodovinskih mest ter degradiranih in
opuščenih urbanih območij
Upravičeni nameni:
1. povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih
in zgodovinskih naseljih, ki imajo status
mestnih naselij;
2. povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih
in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih
in industrijskih območjih).
Upravičene so le operacije celovite
prenove mestnih jeder in naselij in celovita prenova urbanih območij. Prenova
posameznih objektov ni upravičen namen v okviru te vsebine. Predmet prenove
so lahko tudi objekti in zemljišča, ki niso
v javni lasti, s tem da je lahko investitor in
nosilec operacije izključno samoupravna
lokalna skupnost. Pri izvedbi je potrebno
upoštevati pogoje in smernice pristojnih
služb (npr. pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine).
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od c) do g) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a)
in/ali b). Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe prenove objektov, in
sicer: fasade, strehe in stavbnega pohištva (stroški priprav za gradnjo ter stroški
izvedbe pripadajočih gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del);
b) stroški zunanjega urejanja objektov,
ulic in trgov (stroški priprav za gradnjo ter
stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v okviru novogradnje, adaptacije oziroma rekonstrukcije, spremljajoči
stroški komunalne ureditve teh območij);

c) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
d) stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije;
e) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
f) stroški nakupa in dobave opreme pripadajoče prometne infrastrukture;
g) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.5. Javna infrastruktura v območjih
s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.B.)
Upravičeni nameni:
1. izvedba operacij javne infrastrukture
v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti,
ki niso del mreže državnih kolesarskih poti,
parkirišča, avtodom postajališča, druga pripadajoča prometna infrastruktura);
2. lokalno-regionalne operacije trženja
in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo
k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje
blagovnih znamk za širša območja varstva
narave, oblikovanje standardov, trženjske
aktivnosti);
3. obnova objektov kulturne dediščine,
razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, katere namen je povečanje
turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje
novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno
upoštevati pogoje in smernice pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine;
4. gradnja objektov kulturne infrastrukture, ki morajo biti poleg kulture namenjeni
tudi drugim dejavnostim (gospodarskim,
družbenim, pri čemer je najmanj 50%
površin objekta, ki je predmet operacije,
namenjenih kulturi); gre za večnamenske
centre, katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih
delovnih mest;
5. izgradnja in urejanje javne turistične
infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena v vrednosti
do 4 milijone EUR, katerih cilj je povečanje
turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje
novih delovnih mest. Projekti, financirani
v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih
projektih v obdobju od 2007 do 2023 niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu.
Knjižnice niso upravičeni namen sofinanciranja po tem javnem razpisu. Športni
objekti in objekti športne infrastrukture niso
upravičeni namen sofinanciranja po tem
javnem razpisu.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
– Pri upravičenih namenih pod zap. št.
1., zap. št. 3., zap. št. 4. in zap. št. 5 so
upravičeni le stroški od c) do j); stroški od
e) do j) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov c) in/ali d).
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
2 so upravičeni le stroški od a) do b) in
stroški j); stroški j) so upravičeni le kot
vzporedni stroški a) in/ali b).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški storitev upravljanja operacije s strani zunanjega izvajalca, izbranega
v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje;
b) stroški storitev oblikovanja blagovnih
znamk, standardov, izdelkov in storitev, ki
promovirajo območja s posebnimi varstvenimi režimi s strani zunanjega izvajalca,
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izbranega v skladu z zakonodajo, ki ureja
javno naročanje;
c) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del in stroški zunanjega urejanja objektov;
d) stroški nakupa objektov;
e) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
f) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
g) stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije;
h) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
i) stroški nakupa in dobave pripadajoče
opreme;
j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.6. Socialna infrastruktura (3.B.), kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za regionalni razvoj
ter ustvarjanje delovnih mest
1.1.6.1. Socialnovarstvena infrastruk
tura
Upravičeni nameni:
1. gradnja in obnova domov za ostarele,
če (izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji):
– je v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije,
– operacija ustvarja nova delovna mesta ter
– investitor dokaže, da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije;
2. gradnja in obnova varstveno delovnih centrov, če (izpolnjeni morajo biti vsi
trije pogoji),
– je v investicijski dokumentaciji ustrezno utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije,
– operacija ustvarja nova delovna mesta ter
– investitor dokaže, da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije.
Operacija mora ob izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev imeti pridobljeno tudi
soglasje RS, Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve (to soglasje je pri operacijah te vsebine obvezna priloge vloge).
Upravičeni stroški so lahko upravičeni
le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Stroški od b) do h) so upravičeni le kot
vzporedni stroški stroškov a).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
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1.1.6.2. Zdravstvena infrastruktura
Upravičeni namen:
1. gradnja urgentnih centrov, ki so v lasti
samoupravnih lokalnih skupnosti ali javnih
zavodov, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost
Operacija mora ob izpolnjevanju zgoraj
navedenih zahtev imeti pridobljeno pozitivno
mnenje RS, Ministrstva za zdravje.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenega namena te vsebine.
Stroški od b) do h) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja
na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.2. Višina sredstev

Regija

Gorenjska

Dodatna sredstva
3. JR RRP

Ostanek

1.2.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
S tem javnim razpisom SVLR razpisuje:
– sredstva, ki v postopku drugega javnega razpisa (Drugi javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«,
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«, Uradni list RS, št. 85/07 z dne 21. 9.
2007) niso bila odobrena,
– ostanek sredstev, ki je postal ponovno
razpoložljiv, ker so upravičenci odstopili od
izvedbe že odobrenih operacij (upoštevani so odstopi, ki so prispeli na SVLR do
vključno 5. 2. 2008) in sredstva, ki so bila
upravičencem odobrena za leto 2007, pa
jih ti niso porabili, niti niso zahtevali njihove
prerazporeditve,
– dodatna sredstva, zagotovljena s proračunom Republike Slovenije, za leta 2008,
2009 in delno 2010.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem
javnem razpisu znaša 155.181.774,72 EUR,
in sicer:
– v letu 2008: 46.939.213,24 EUR,
– v letu 2009: 38.046.967,90 EUR in
– v letu 2010: 70.195.593,58 EUR.
Glede na razpoložljiva sredstva po tem
javnem razpisu so posamezne regije (z upoštevanjem prehoda dveh občin med regijami) upravičene do višine sredstev po letih,
kot jih izkazuje naslednja tabela:

Skupaj

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

13.236.604,33

198.107,00

13.434.711,33

4.063.716,77

3.293.879,27

6.077.115,29

8.988.767,73

402.983,54

9.391.751,28

2.840.806,64

2.302.639,34

4.248.305,30

11.364.281,87

3.148.900,33

14.513.182,19

4.389.931,45

3.558.295,28

6.564.955,46

Koroška

6.157.730,72

301.890,00

6.459.620,72

1.953.899,00

1.583.749,01

2.921.972,71

Notranjsko-kraška

5.205.576,13

1.000.166,00

6.205.742,12

1.877.106,08

1.521.503,87

2.807.132,17

Obalno-kraška

6.957.911,74

1.134.927,00

8.092.838,75

2.447.913,00

1.984.176,15

3.660.749,60

Osrednjeslovenska

3.493.785,41

2.211.833,00

5.705.618,41

1.725.829,21

1.398.885,15

2.580.904,05

Podravska

29.900.826,29

10.320.812,00

40.221.638,29

12.166.197,09

9.861.411,78

18.194.029,42

Pomurska

15.663.332,81

5.174.469,00

20.837.801,82

6.302.995,47

5.108.945,16

9.425.861,19

Savinjska

18.605.989,04

141.417,00

18.747.406,03

5.670.694,84

4.596.428,65

8.480.282,54

Spodnjeposavka

7.000.511,38

420.861,00

7.421.372,38

2.244.808,59

1.819.548,19

3.357.015,60

Zasavska

4.150.090,40

1,00

4.150.091,40

1.255.315,10

1.017.506,05

1.877.270,25

130.725.407,85

24.456.366,87

155.181.774,72

46.939.213,24

38.046.967,90

70.195.593,58

Goriška
JV Slovenija

Skupaj
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1.2.2. Višina sofinanciranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne
usmeritve Regionalni razvojni programi.
Nepovratna sredstva so v deležu 85%
namenska sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (razvojna prioriteta Razvoj regij, prednostna
usmeritev Regionalni razvojni programi),
Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije za upravičene stroške
operacije. Najmanj 15% (razliko) celotnih
upravičenih stroškov (tj. »lastno udeležbo«)
mora za vsak upravičeni strošek zagotoviti samoupravna lokalna skupnost iz lastnih
javnih virov. V kolikor je operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega%
»lastne udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki
izhajajo iz drugega vira sofinanciranja.
Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu
z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije
pri izdelavi analize stroškov in koristi).
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR:
– št. 7616 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07-13-EU,
– št. 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07-13-EU,
– št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13-EU,
– št. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih
naselij – 07-13-EU,
– št. 7621 Razvoj regij – spodbujanje
razvoja turizma – 07-13-EU,
– št. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU.
Sredstva se upravičencu realizirajo na
osnovi vsakega posameznega zahtevka za
izplačilo, s priloženimi originalnimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi dokazili
o plačilu teh obveznosti. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo
upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičeni stroški so opredeljeni pri posameznih upravičenih namenih in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Davek na dodano
vrednost in davek od prometa nepremičnin
je po tem javnem razpisu vselej neupravičeni strošek. Nakup objekta je lahko upravičen
strošek, če je ta strošek izkazan z vsemi
dokazili, navedenimi v prej navedenih navodilih in je zanj izdelano cenitveno poročilo,
ki izkazuje:
– da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni
uradni priznani cenilec z ustrezno licenco;

– da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni uradni organ oziroma da izkazuje
točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je
predvideno, da jih bo upravičenec med operacijo odpravil;
– da zgradba v zadnjih desetih letih ni
prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali
nepovratnih sredstev Skupnosti, s katerimi
bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru
sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– da se (bo) nepremičnina uporabljala za
namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.
Sredstva za vse neupravičene stroške
v celoti mora zagotoviti upravičenec.
1.3. Obdobje upravičenosti stroškov in
obdobje za porabo sredstev
1.3.1. Obdobje upravičenosti stroškov
Stroški, ki so nastali pred 1. 1. 2007 niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2010
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu. Operacija se mora zaključiti
najkasneje 30. 9. 2010. Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po izplačilu
zadnjega zahtevka za izplačilo, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva,
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva plačila do dneva vračila.
1.3.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letu 2008, v letu 2009 in v letu
2010.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2008, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 9. 2008. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2009, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 30. 9. 2009. Za sredstva, ki jih
bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010,
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2010.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za
plačilo s strani upravičenca na SVLR), se
zaključi 30. 9. 2010. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Nadzornega
odbora, niso več mogoča.
2. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti.
Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene
operacije upravičenec tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna
lokalna skupnost.
Prijavitelj operacije je upravičenec, ki je
določen v izvedbenem načrtu ali delnem izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega
programa.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več
upravičencev, morajo partnerji v operaciji
določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na
tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi
s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje
v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti
vlogi priložen dogovor, ki natančno dolo-
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ča obveznosti in pravice vseh udeležencev
v operaciji; podpisati ga morajo vsi udeleženci operacije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
3.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen
s predmetom javnega razpisa in določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Cilji in kazalniki operacije morajo jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Regionalni razvojni program«
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013.
2. Operacija mora biti opredeljena v Izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega
programa 2008–2010, ki mora biti potrjen
s strani sveta regije. Svet regije lahko potrdi
tudi delni izvedbeni načrt ali spremeni že
sprejeti izvedbeni načrt. Svet regije potrdi,
da je operacija ustrezno zajeta v izvedbenem načrtu s potrditvijo obrazca 1 razpisne
dokumentacije.
3. Vrednost investicijske operacije oziroma faze operacije, ki se prijavlja na razpis, mora znašati najmanj 600.000 EUR (z
vključenim davkom na dodano vrednost),
vrednost neinvesticijske operacije pa najmanj 150.000 EUR (z vključenim davkom
na dodano vrednost). Posamezna operacija
mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje, skladne z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter
določen začetek in konec operacije.
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil
iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
5. Pri vseh operacijah morajo »lastno
udeležbo«, tj. sredstva za upravičene stroške operacije, ki so breme samoupravne
lokalne skupnosti (minimalno 15% vrednosti
upravičenih stroškov) zagotavljati samoupravne lokalne skupnosti iz lastnih javnih
virov. V kolikor je operacija sofinancirana
še z drugimi sredstvi proračuna Republike
Slovenije, se glede minimalnega% »lastne
udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo
iz drugega vira sofinanciranja.
6. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer investicijska operacija v načrtu razvojnih programov
(tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma
v njegovih obrazložitvah. Naziv operacije in
viri financiranja morajo biti v investicijskem
dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v
načrtu razvojnih programov ali v posebnem
delu proračuna) identični. V kolikor naziv
in/ali viri niso identični, mora predlagatelj
priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za
izplačilo uskladil načrt razvojnih programov
oziroma posebni del proračuna. Kot lastni
vir za investicijske operacije lahko občine
koristijo investicijska sredstva, pridobljena
iz državnega proračuna na osnovi Pravilnika
o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij
občin (Uradni list RS, št. 19/07 in 16/08).
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7. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
8. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
tretjega javnega razpisa za prednostno
usmeritev Regionalni razvojni programi
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj
regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisno
dokumentacijo tega javnega razpisa,
– o označevanju operacij, informiranju in
obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–
2013,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na
operaciji,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji,
– o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.
3.2. Posebni pogoji
1. Za investicijske operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija,
izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, št. 60/06), oziroma
področnimi metodologijami, in sicer najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sestavni del tega dokumenta
morata biti analiza stroškov in koristi ter
določitev zneska nepovratne pomoči EU,
izdelana v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.
2. Za neinvesticijske operacije mora biti
izdelana dispozicija operacije, z minimalno
vsebino, ki jo določa razpisna dokumentacija. Kadar neinvesticijska operacija ustvarja
diskontirane neto prihodke, jih je potrebno
upoštevati pri določitvi zneska nepovratne
pomoči EU v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije.
3. Pri investicijskih operacijah mora biti
iz investicijskega dokumenta razvidno, da
bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije
upoštevana naslednja izhodišča varstva
okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
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– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati
državne pomoči.
4. Merila za izbiro operacij: o operacijah,
ki bodo v okviru kvote za posamezno razvojno regijo sofinancirane po tem javnem razpisu, odločijo Sveti regij s potrditvijo izvedbenih načrtov ali delnih izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov. Prijavljene
operacije morajo izpolnjevati pogoje tega
javnega razpisa.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. navodilo za izdelavo vloge;
2. seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (obrazec št. 1);
3. prijavni obrazec (obrazec št. 2);
4. obrazec izjave (obrazec št. 3);
5. obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 4);
6. obrazec dispozicije operacije (obrazec
št. 5);
7. vzorec pogodbe o sofinanciranju
(obrazec št. 6);
8. obrazec izjave o višini načrtovanih
zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške operacije (obrazec št. 7);
9. obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (priloga 1);
10. obrazec pravilne oprema ovojnice za
prijavo na javni razpis (obrazec št. 8).
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.svlr.gov.si ali vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, na sedežu Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v četrtem nadstropju (glavna pisarna). Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: andreja.erdlen@gov.si.
6. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo sta Andreja Erdlen in Tanja Hrastnik. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki in se
podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in
odgovori« na spletni strani SVLR. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. SVLR bo organizirala
informativni dan za prijavitelje. Predvidoma
bosta organizirana dva informativna dneva,
in sicer 19. 3. 2008 v Mariboru in 26. 3.
2008, v Ljubljani. Točna datuma in lokaciji
informativnih dni bosta objavljeni na spletnem naslovu www.slvr.gov.si. Potrebna je
predhodna najava udeležbe na elektronski
naslov: andreja.erdlen@gov.si, najkasneje
do 14. 3. 2008 za Maribor in najkasneje do
21. 3. 2008 za Ljubljano.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti:
andreja.erdlen@gov.si oziroma po faksu:
01/478-37-60.

7. Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do vključno
15. 5. 2008 (velja poštni žig do vključno
15. 5. 2008).
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj
– vloga 3. JR RRP« ter polnim naslovom
prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis (obrazec št. 8), ki ga lahko (izpolnjenega) nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce 1, 2, 3, 4, in 7, parafiran obrazec 6 in
– dispozicijo operacije (obrazec 5) z izdelano finančno analizo za neinvesticijsko
operacijo ali
– investicijski dokument z izdelano analizo stroškov in koristi pri investicijski operaciji.
Pravilno pripravo vloge podrobneje opredeljujejo določila razpisne dokumentacije.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo
mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica
komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja ter naziva operacije in
nato vrnjena pošiljatelju.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno v roku 8 dni od dostave vsake
vloge. Odpiranja vlog bodo predvidoma:
– 18. in 25. 3. 2008,
– 1., 8., 15., 22. in 29. 4. 2008,
– 6. in 8. 5. 2008 ter
– vsak delovni dan med 12. in 20. 5.
2008, po potrebi pa še 23. 5. 2008.
9. Obveščanje o izboru
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od
odpiranja vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema
zahtevka za dopolnitev vloge.
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani sprotno, najkasneje pa v roku 60 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
10. Pritožbeni postopek: za pritožbeni
postopek se uporabljajo določbe 231. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 – ZIPRS0809).
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 5/08

Ob-2709/08

Javni razpis
za javno zbiranje pisnih ponudb za
oddajo poslovnega prostora v najem
1. Razpisovalec: Javni zavod Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran.
2. Namen razpisa: oddaja poslovnega
prostora v najem za določen čas.
3. Opis predmeta javnega razpisa
Poslovni prostor v pritličju stavbe na naslovu Tartinijev trg 3, Piran, parc. št. 760,
vložek št. 1070, k.o. Piran mesto:
– površina: 172,80 m² in 90 m² terasa,
– dejavnost: mestna kavarna,
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– prostor je delno urejen, najemnik prostora sprejme v obstoječem stanju in ga za
dejavnost usposobi sam, na lastne stroške.
4. Pogoji za prijavo:
– v primeru pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika mora biti ponudnik registriran za opravljanje gostinske
dejavnosti (dokaz: izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list v primeru
samostojnega podjetnika posameznika, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev);
– da je finančno in poslovno sposoben
(dokaz pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik: potrjen obrazec BON 1 in
2, za fizične osebe izjava ponudnika);
– vsaj ena referenca v enaki ali podobni
gostinski dejavnosti kot je predmet razpisa;
– poravnane vse finančne obveznosti do
Obalnih galerij Piran in Občine Piran.
5. Obvezne sestavine ponudbe
Ponudbo lahko odda domača ali tuja
pravna ali fizična oseba, in sicer tako, da:
– plača varščino za resnost ponudbe
v višini 50.000 € na TRR Obalnih galerij
Piran, št. 01290-6030358891 pri UJP in predloži dokazilo o njenem plačilu;
– ob podpisu pogodbe vplačilo varščine
za izponjevanje pogodbenih določil v višini
najmanj 10.000 €;
– predloži pravilno izpolnjene, potrjene in
podpisane priloge (št. prilog: 7); priloge so
sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor najboljše ponudbe:
– eleborat gostinske dejavnosti (ponudbe) do 60 točk,
– ponujena višina najemnine za poslovni
prostor do 20 točk,
– časovna opredelitev aktivnosti do odprtja lokala do 20 točk.
Ponudnik z najugodnejšo (najkrajšo)
ponudbo pridobi največje število točk, ponudnik z najdaljšo ponudbo 0 točk, druge
ponudbe pridobijo točke v skladu z linearno
interpretacijo.
Vse prispele ponudbe bo ocenila strokovna komisija.
7. Rok in naslov za oddajo ponudb: rok
za oddajo ponudbe je do 28. marca 2008 do
12. ure. Ponudbe s priloženimi zahtevanimi
potrdili osebno oddate ali pošljite v zaprti
ovojnici z oznako »Javni razpis – za oddajo
poslovnega prostora v najem« na naslov:
Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330
Piran. Po pošti poslane ponudbe (ne glede
na vrsto pošiljke) bodo upoštevane le, kolikor bodo prišle na naslov Obalnih galerij
Piran do navedenega datuma in ure.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni: odpiranje ponudb ni javno. Ponudniki bodo obveščeni najkasneje 8 dni po
sprejemu odločitve. Obalne galerije Piran si
pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega
od ponudnikov ali ustavijo postopek oddaje
vse do sklenitve pravnega posla. Obveznost
sklenitve pogodbe z najugodnejšim ponudnikom je izključena.
9. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih: po predhodnem
dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled poslovnega prostora. Razpisno
dokumentacijo in podrobnejše informacije je mogoče pridobiti na sedežu Obalnih
galerij Piran vsak delovnik med 8. in 12.
uro ali naročiti po elektronskem naslovu
info@obalne-galerije.si. Cena razpisne dokumentacije je 75 €. Znesek za resnost ponudbe bo neizbranim ponudnikom vrnjen
v roku 8 dni po sprejemu odločitve.
Javni zavod Obalne galerije Piran

Št.
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Javni razpis
za dodelitev delovnih štipendij za
področje ilustracije in fotografije 2008
v skladu s Pravilnikom o uresničevanju
knjižničnega nadomestila, ki ga je 20. 4.
2004 izdalo Ministrstvo za kulturo RS
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), Sekcija ilustratorjev, je bilo
na podlagi javnega projektnega razpisa Ministrstva za kulturo RS izbrano za izvajalca
na področju podeljevanja delovnih štipendij.
Komisija za podeljevanje delovnih štipendij razpisuje za leto 2008 do 14 delovnih
štipendij v kategorijah:
1. vrhunski prepoznavni avtorji,
2. študijske štipendije,
3. perspektivni avtorji.
Pogoji za sodelovanje
Upravičenci so avtorji, ki se ukvarjajo
z likovno umetnostjo na področju ilustracije
in fotografije, vezano na monografske publikacije (knjige), ki jih izposojajo slovenske
splošne knjižnice, imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ali ustvarjanje vezano
na monografske publikacije za otroke, mladino in odrasle v slovenskem jeziku. Na razpis se lahko prijavi vsak avtor, ki je (so)avtor
najmanj ene ilustrirane ali s fotografijami
opremljene monografije, ki jo je registriral
COBISS (glej www.cobiss.si oziroma za dodatne informacije se obrnite na vašo matično knjižnico).
Upravičenec mora:
– ustrezati merilom in kriterijem kvalitete, prepoznavne kot umetniško večplastne
ustvarjalnosti,
– priložiti največ 3 monografske publikacije, fotografije, diapozitive, CD ali kak drug
material, iz katerega bo nedvomno možno
presojati o kvaliteti monografij,
– dokumentirati udeležbo na mednarodnih in domačih selekcioniranih razstavah,
– dokumentirati nagrade oziroma priznanja, javne kritike, recenzije in ocene ter medijsko odmevnost,
– izpolniti formular z osebnimi podatki;
avtorji dvignete prijavnico v galeriji ZDSLU
na Komenskega 8, vsak delavnik med
12. in 16. uro od 7. 3. 2008 naprej. Zanjo lahko tudi zaprosite po elektronski pošti
zdslu@zveza-dslu.si,
– predložiti najnovejši izpis iz COBISS-a,
iz katerega je razvidno število izposoj njegovega dela v preteklem letu.
Članstvo v Sekciji ilustratorjev in ZDSLU
ni odločilno. Prednost imajo avtorji, ki so
samozaposleni v kulturi, ki še niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije in ki nimajo pravice do
prispevkov iz knjižničnega nadomestila oziroma so deležni le manjših izplačil.
Upravičence bo izbrala tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz dveh članov
ZDSLU in zunanjega člana, priznanega
umetnostnega kritika. Komisijo je določil izvršni odbor Sekcije ilustratorjev na podlagi
javnega razpisa v Uradnem listu RS (za zunanjega člana) in okrožnice ZDSLU.
Avtorji lahko prejmejo delovno štipendijo
iz naslova knjižničnega nadomestila Ministrstva za kulturo RS vsako drugo leto. Avtor
izjavlja, da ni pridobil delovne štipendije iz
naslova Ministrstva za kulturo RS v zadnjih
dveh letih (2006 in 2007).
Prijave in gradivo pošljite ali osebno dostavite v galerijo ZDSLU, vsak delavnik med
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12. in 16. uro, od 7. 3. 2008 do vključno 7. 4.
2008 (velja poštni žig) na naslov ZDSLU,
Sekcija ilustratorjev, s pripisom »za Komisijo
za podeljevanje delovnih štipendij«, Komenskega 8, 1000 Ljubljana.
Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov
Ob-2705/08
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Vipava
(Uradno glasilo št. 5/00, Ur. l. RS, št. 54/02)
Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2008
1. Občina Vipava bo v letu 2008 sofinancirala naslednje športne programe:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja mladine.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami.
– Interesna športna dejavnost študentov.
– Športna rekreacija.
– Kakovostni šport.
– Vrhunski šport.
– Šport invalidov.
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu.
– Znanstveno raziskovalna dejavnost.
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga.
– Velike mednarodne športne prireditve.
– Športni objekti.
– Informacijski sistem na področju športa.
– Mednarodna dejavnost.
– Delovanje društev, zvez, ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2008 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno
50.000,00 evrov.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Prijavi je potrebno priložiti izpolnjene
obrazce iz razpisne dokumentacije, plan
dela za leto 2008 in poročilo o delu za leto
2007.
Prijavo je potrebno poslati (oddati)
v ovojnici z oznako »Športni programi v letu
2008«, na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
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6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Št. 3528-2/2008-1204
Ob-2706/08
Občina Kočevje na podlagi 55. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
ter 6. člena Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 43/03 in 39/05)
objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet oddaje v najem, doba najema
in dejavnost
Predmet oddaje v najem so naslednji
poslovni prostori:
a) poslovni prostor št. 1 na Ljubljanski c.
5, v Kočevju, parc. št. 1152/2, k.o. Kočevje,
v velikosti 84,88 m2.
Predvidena dejavnost: pisarna, trgovina
z neživili;
b) poslovni prostor št. 1 na Ljubljanski
c. 3, v Kočevju, parc. št. 1156/2, k.o. Kočevje po arhitektonskem projektu v velikosti
56,06 m2.
Predvidena dejavnost: pisarna, trgovina
z neživili;
Vselitev v poslovni prostor bo možna
po zaključku obnovitvenih del, predvidoma
v mesecu maju 2008.
c) poslovni prostor št. 4pp, na Trgu zbora odposlancev 16a, v Kočevju, parc. št.
1210/1, k.o. Kočevje v velikosti 21,00 m2.
Predvidena dejavnost: pisarna, trgovina
z neživili.
Poslovni prostori se bodo s pogodbo
o najemu oddali za obdobje 5 let.
Iz izbirnega postopka bodo izločene tiste ponudbe, ki se bodo nanašale na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na
tej lokaciji glede na določeno namembnost
ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja
oziroma bi ga bilo mogoče pridobiti zgolj
z nesorazmernimi stroški.
3. Najemnina
Poslovni prostori v skladu s Pravilnikom
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 39/05) spadajo
v območje A – Kočevje-mesto.
Začetna (izklicna) najemnina se izračuna
na podlagi pravil in formule iz 19. in 20. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin,
pri čemer se za tiste poslovne prostore, za
katere bo prišlo več ponudb s strani sub
jektov, katerih dejavnost spada glede zaračunavanja najemnine v različne razrede
(npr. trgovska dejavnost = 13%: storitve =
9%), upošteva namembnost po višji skupini
(razredu), in sicer v višini letne stopnje 13%
od vrednosti poslovnega prostora.
Vrednost v mesecu januarju 2008 znaša:
– za poslovni prostor na Ljubljanski c. 5,
pod zap. črko A) 61.670 EUR,
– za poslovni prostor na Ljubljanski c. 3,
pod zap. črko B) 42.607 EUR,
– za poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 16a pod zap. črko C) 15.960 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Začetna (izklicna) mesečna najemnina
tako glede na vrsto predvidene dejavnosti
v prispelih ponudbah znaša:
– za poslovni prostor na Ljubljanski c. 5,
pod zap. črko A) 668 EUR,
– za poslovni prostor na Ljubljanski c. 3,
pod zap. črko B) 462 EUR,
– za poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 16a pod zap. črko C) 173 EUR.
4. Metoda oddaje v najem: v skladu s 55.
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin se bodo poslovni prostori
oddali v najem po metodi javnega zbiranja
ponudb. Udeleženci razpisa morajo tako
v zaprtih kuvertah poslati ponudbo in v njej
označiti ceno, ki so jo pripravljeni plačati kot
mesečno najemnino za poslovni prostor).
Le-ta mora biti najmanj takšna, kot je v točki
3 tega javnega razpisa določena začetna
(izklicna) mesečna najemnina za poslovni
prostor. V primeru, da bo za poslovni prostor prispelo več ponudb (dve ali več), se bo
med temi ponudniki opravila licitacija.
5. Licitacija
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je
10 EUR. V primeru, da bo prispela več kot
ena ponudba za isti poslovni prostor, se bo
licitacija izvedla v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 v Kočevju, dan in ura bosta
vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravilno
ponudbo, sporočena naknadno.
Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno mesečne najemnine.
6. Kavcija
Za udeležbo na licitaciji je potrebno vplačati kavcijo, in sicer na račun št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe. Predložitev
potrdila o vplačilu je pogoj za veljavnost
ponudbe.
Kavcija je določena v višini dveh izhodiščnih najemnin za poslovni prostor, za katerega se odda ponudbo, ki znaša:
– za poslovni prostor na Ljubljanski c. 5,
pod zap. črko A) 1.336 EUR,
– za poslovni prostor na Ljubljanski c. 3,
pod zap. črko B) 924 EUR,
– za poslovni prostor na Trgu zbora odposlancev 16a pod zap. črko C) 346 EUR.
Neuspelemu ponudniku se kavcija brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije, pri uspelem ponudniku, s katerim
se sklene najemno pogodbo, pa se v skladu s prvim odstavkom 7. člena Pravilnika
zadrži kot varščino za poplačilo morebitnih
poškodb na poslovnem prostoru ali izvedbo
tekočega vzdrževanja, ki ga ne opravi najemnik. Po prenehanju najemne pogodbe
se kavcija v višini dveh zadnjih plačanih
najemnin oziroma njen neporabljeni del najemniku vrne.
Z uspelim ponudnikom se sklene pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če
najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe
v predvidenem roku, se rok za sklenitev
pogodbe podaljša, vendar za največ 15
dni, po preteku dodatnega roka ne pride do
sklenitve najemne pogodbe iz kakršnegakoli
razloga na strani izbranega ponudnika, se
kavcija zadrži.

7. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v sklopu svoje ponudbe predložiti ali navesti naslednje:
– potrdilo o vplačilu kavcije,
– navedba poslovnega prostora, za katerega ponudnik kandidira,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– opis dejavnosti, ki jo najemnik namerava opravljati v tem poslovnem prostoru,
– dokazilo o finančnem stanju – bilanca
stanja (predložijo tisti gospodarski subjekti,
ki so poslovali v letu pred tem javnim razpisom),
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih zakonskih
dajatev, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izdaja Davčna uprava),
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Kočevje (izdaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja;
predložijo tisti, ki so v kakšnih pogodbenih
razmerjih z občino).
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
dodatne listine, s katerimi se ugotavlja resničnost dejstev oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za najem poslovnega prostora (lokacija posameznega poslovnega prostora, za katerega se posreduje ponudbo) v Kočevju, Ne
odpiraj – ponudba!«, ter na zadnji strani ime
in priimek (firma) in naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje
– levo), vsak delovni dan od 8. do 13. ure,
ob sredah od 8. ure do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne
se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na
pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
8. Drugo
Župan lahko v skladu s 3. členom Uredbe ustavi postopek oddaje nepremičnin, ki
so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v takem
primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu 01/893-82-35, Mojca
Bence ali osebno na Oddelku za proračun,
finance in upravljanje premoženja, in sicer
v času uradnih ur:
– ponedeljek od 7.30 do 10. ure in od 11.
ure do 14.30,
– torek od 7.30 do 10. ure in od 11. ure
do 14.30,
– sreda od 7.30 do 12. ure in od 13. do
17. ure,
– petek od 7.30 do10. ure in od 11. ure
do 13.30.
Občina Kočevje
Št. 430-0019/2008
Ob-2741/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
31. člena Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom
povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na
območju Mestne občine Murska Sobota.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto
2008;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve
(obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe planiranih aktivnosti
v tekočem letu,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja
Do 50% upravičenih stroškov izkazanih
na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2008. Dodeljena sredstva se morajo
porabiti v letu 2008.
VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št.
8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63,
kontaktna oseba je Silvija Kouter.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 14. 4. 2008 do
12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni
mestne občine. Predložena vloga mora biti

v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen
z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 14. 4.
2008 ob 12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih
sredstev.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku
osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od
prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba
se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
mora prejemnik vsa pridobljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve
sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in
sicer:
– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0019/2008
Ob-2742/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 59/07) in 31. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov v letu 2008.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev je: 9.500 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci
– nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe
s sedežem v občini, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalni-
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co sklenejo zavarovalno polico s področja
upravičenih stroškov v letu 2008.
Upravičenci, ki so deležni sofinanciranja so mikropodjetja. Mikropodjetje pomeni
podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2 milijona EUR letnega prometa.
Pomoč so dodeli le upravičencu, ki ni podjetje v težavah.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov
in plodov pred naravnimi nesrečami, skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva za leto 2008.
V. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov,
znaša 10% obračunane zavarovalne premije. Dodeljena sredstva se morajo porabiti
v letu 2008.
VI. Splošni pogoji
Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Mestno občino Murska Sobota
in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št.
8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se med uradnimi urami dobijo na
Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna oseba je
Silvija Kouter.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 10. 9. 2008 do
12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni
mestne občine. Predložena vloga mora biti
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
na sprednji strani označen z oznako »Ne
odpiraj – vloga« s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 10. 9.
2008 ob 12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema
finančnih sredstev.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
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vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od
prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba
se zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-6/2008-4
Ob-2743/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 125/07) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in
zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane
v vojnah na območju Slovenije v letu
2008 (v nadaljevanju: razpis)
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2008, postavka 102001
»Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije«, namenjena za
sofinanciranje programov društev in zvez, ki
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na
območju Slovenije za leto 2008.
3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št.
125/07).
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo sedež v Občini Sežana oziroma delujejo na območju Upravne enote
Sežana,
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– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana,
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja,
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2008,
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dveletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa,
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja
komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo
obravnavala.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
12.860,00 EUR.
7. Društva se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki
negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na
območju Slovenije za leto 2008« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene
v obrazcu prijave.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni
razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec
pogodbe se dvigne pri Janji Kristančič v sobi
št. 69, kjer dobijo prijavitelji tudi vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom. Razpis in
obrazci so dosegljivi tudi preko internetne
strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– programi negovanja tradicij izoblikovanih
v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni
strani mora biti označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih društev na
podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku,
se s sklepom zavržejo.
11. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 478-59/2006/39
Ob-2785/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnina, parc. št. 1175, travnik
v izmeri 446 m2, vpisana v zk. vl. št. 75, k.o.
Marezige (šifra k.o. 2611), do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Koper št. 3501-3174/2007 z dne
29. 8. 2007 izhaja, da se navedeno zemljišče nahaja znotraj ureditvenega območja za
poselitev. Iz potrdila Mestne občine Koper
št. 48-646/2007 z dne 4. 9. 2007 izhaja, da
Mestna občina Koper ne uveljavlja predkupne pravice na predmetnem zemljišču.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 66.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer v ponedeljek 31. 3. 2008,
z začetkom ob 11. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, parc. št. 1175,
k.o. Marezige, znaša 7.000,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Marezige.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe po predhodni najavi bo potekal dne 18. 3. 2008
od 10. do 12. ure. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite
na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43,
e-pošta: maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo ude-

ležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo
Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-126/2005/69
Ob-2786/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnine, parc. št. 217/2 – pašnik
v izmeri 223,00 m2, parc. št. 218/4 – stavbišče v izmeri 238,00 m2, parc. št. 218/5
– pašnik v izmeri 312,00 m2, parc. št. 221/1
– travnik v izmeri 559,00 m2, parc. št. 221/2
– pašnik v izmeri 77,00 m2, vse vpisane

v zk. vl. št. 217, k.o. Goriče (šifra k.o. 2088),
do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne občine Kranj, št. 3501-2095/2007-48/07
z dne 14. 11. 2007 izhaja, da se navedena
zemljišča nahajajo na območju za stanovanja.
Iz potrdila Mestne občine Kranj, št.
3502-0438/07-48/07 z dne 14. 11. 2007
izhaja, da Mestna občina Kranj uveljavlja
predkupno pravico na predmetnih zemljiščih, kar pomeni, da ima v postopku javne
dražbe možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje
je izklicna cena 212.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Vse
parcele se prodajajo skupaj.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se
sklene v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice Mestne občine
Kranj. Rok za sklenitev pogodbe se lahko
podaljša še za največ 15 dni.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju, in sicer v ponedeljek, 31. 3. 2008,
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnine, parc. št.
217/2, 218/4, 218/5, 221/1 in 221/2, vse
k.o. Goriče, znaša 22.000,00 EUR in se
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Goriče.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe po
predhodni najavi bo potekal dne 17. 3.
2008 od 10. do 11. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin
se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za
javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel.
01/478-84-43, faks 01/478-16-87, e-pošta:
maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
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postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-62/2008-1
Ob-2827/08
Naročnik Republika Slovenija, Ministr
stvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 280,24 m2, objekta parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 140.000,00 EUR
2. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta
(prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc.
št. 422/12, 422/25, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 171.000,00 EUR.
3. Nekdanja stražnica Holmec, Dolga
Brda 28, poslovno stanovanjski objekt sku-
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paj z zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2;
parc. št. 74/11, 76/7, 76/6, 76/5, k.o. Dolga
Brda, ZKV 69.
a) Izhodiščna cena: 330.000,00 EUR
B) Stanovanja:
1. Garsonjera, št. 9 v II. nad. v izmeri
14,46 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Osenjakova ul. 14, k.o. Slape, (prazno);
a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR
b) Ogled stanovanja:
– 18. 3. 2008 od 13.30 do 14.30,
– 20. 3. 2008 od 11. do 12. ure.
2. Garsonjera, št. 1 v pritličju v izmeri
14,49 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Osenjakova ul. 14, k.o. Slape, (prazno);
a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR
b) Ogled stanovanja:
– 18. 3. 2008 od 13.30 do 14.30,
– 20. 3. 2008 od 11. do 12. ure.
3. Garsonjera, št. 13 v III. nad. v izmeri
14,46 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Osenjakova ul. 8, k.o. Slape, (prazno);
a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR
b) Ogled stanovanja:
– 18. 3. 2008 od 13.30 do 14.30,
– 20. 3. 2008 od 11.00 do 12. ure.
4. Enosobno stanovanje, v pritličju št.
2, PR v izmeri 29,68 m2 s kletjo v izmeri
4,06 m2, v stanovanjski stavbi v Ajdovščini,
Na Livadi 1, stoječe na parc. št. 1062, k.o.
Ajdovščina (prazno);
a) Izklicna cena: 35.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja:
– 17. 3. 2008 od 13.30 do 14.30,
– 19. 3. 2008 od 11.00 do 12. ure.
5. Enosobno stanovanje, večstanovanjske stavbe na naslovu Kidričevo naselje 14,
Postojna, št. 1, KL, v izmeri 40,75 m2, parc.
št. 3326, k.o. Postojna, (prazno);
a) Izklicna cena: 20.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja:
– 17. 3. 2008 od 11. do 12. ure,
– 19. 3. 2008 od 13.30 do 14.30.
6. Enosobno stanovanje, večstanovanjske stavbe na naslovu Rozmanova 13a, Ilirska Bistrica, št. 6, II. nad., v izmeri 40,21 m2,
parc. št. 1868, ko Ilirska Bistrica, (prazno);
a) Izklicna cena: 23.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja:
– 17. 3. 2008 od 13.30 do 14.30,
– 19. 3. 2008 od 11. do 12. ure.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup: v zvezi z organizacijo ogledov objektov in zemljišč od
zaporedne št. 1–3 smo dosegljivi na tel.
01/471-2146 oziroma 031/244-147, glede
stanovanj pa na tel. 01/471-2213 od 10. 3.
2008 do 26. 3. 2008 med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javnih dražb:
1. Nepremičnina, se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene
površine stanovanja pri izdelavi etažnega
načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso
vštete v izhodiščno ceno in stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,00 EUR do 500.000, 00
EUR za 4.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-42000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani
obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-42000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti dražitelji, ki bodo do 26. 3. 2008 do
12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, Javna dražba 27. 3. 2008« predložili
kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
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11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo
posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 27. 3. 2008 ob 11. uri
v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 157
Ob-2746/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07) in 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07), sklepa Občinskega sveta Občine Apače št. 77
z dne 18. 10. 2007, objavlja Občina Apače
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v Občini Apače
1. Organizator javne dražbe: Občina
Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
2. Predmet javne dražbe in opis predmeta javne dražbe
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
locirano v JZ delu naselja Apače:
– s parc. št. 523/5 njiva v izmeri 997 m2
pripisane vl. št. 728, k.o. Apače (v nadaljevanju: nepremičnina), last Občine Apače
(parc. št. 523/5 je nastala z ukinitvijo parcelnih številk na podlagi odločbe Geodetske
uprave št.: 02112-27/2008-2).
Kupec je dolžan zgraditi poslovno stanovanjski objekt na zemljišču, ki je predmet
javne dražbe. Rok za izgradnjo objekta je
18 mesecev od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Za dokončan objekt se šteje objekt, ki
ima veljavno uporabno dovoljenje. Rok je
bistveni pogoj za veljavnost kupoprodajne
pogodbe. Odtujitev nepremičnine pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo
izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe,
je dolžan nepremičnino vrniti v last Občini
Apače po enaki ceni kot jo je kupil brez revalorizacije in Občina Apače lahko uveljavlja
nastalo škodo.
Zemljišče je na prodaj po načelu videno
kupljeno, lastnik ne odgovarja za stvarne in
pravne napake.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na dodano vrednost, overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi
kupec.
Občina Apače krije stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine in objave v Uradnem
listu RS.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena

Izklicna cena (na dan 25. 3. 2008) je
8,16 EUR/m2, kar znaša 8.136,00 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 300,00 EUR.
Kupnina ne zajema stroške komunalne
opreme, stroškov priključkov objektov na
javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupec se zaveže na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do
svojega zemljišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na transakcijski
račun Občine Apače št. 01395-0100019544
v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi.
Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V nasprotnem primeru se pogodba
šteje za razdrto, varščina se v tem primeru
kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Apače zadrži njegovo varščino.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena dne 25. 3. 2008 ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Apače, Apače 42B, 9253 Apače.
7. Varščina
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, na račun Občine Apače št.
01395-0100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d., z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stavbno zemljišče s parc. št.
523/5«.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna
v kupnino, drugim pa se vplačana varščina
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne
dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne
pristopi, se mu varščina ne vrne.
8. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe Občini Apače, Apače 42B, Apače,
predložijo v sprejemno pisarno pisno vlogo
najkasneje do dne 25. 3. 2008 do 9. ure.
K pisni vlogi morajo predložiti naslednja
potrdila:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice),
samostojni podjetnik pa priglasitveni list,
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
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– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi,
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša
s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
varščini.
9. Drugi pogoji:
– predmetna javna dražba je namenjena
za gradnjo poslovno (lekarna, banka) – stanovanjskega objekta etažnosti P+N+M, do
bruto tlorisne površine 13,30 m x 26,26 m;
namenski poslovni prostori v pritličju okoli
50 m2 za prostore banke in okoli 70 m2 za
prostore lekarne;
– kupec pred objektom uredi parkirni prostor in dovoz do objekta kot je določeno
v predvidenem ureditvenem načrtu;
– pogodbeni stranki v pogodbi dogovorita:
– v korist Občine Apače predkupno pravico na stanovanju tlorisne površine okoli
60 m2, zgrajenem po ustreznih normativih in
standardih, po vnaprej določeni pogodbeni
ceni 900 EUR/m po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja;
– v korist Občine Apače predkupno pravico za čas 2 leti od sklenitve pogodbe,
tako da bo kupec pri morebitni prodaji nepremičnine dolžan zemljišče bremen prosto
ponuditi v odkup predkupnemu upravičencu
Občini Apače po izklicni ceni v postopku
javne dražbe brez vključenega DDV in revalorizacije.
10. Ustavitev postopka: komisija za
pridobivanje, razpolaganje in upravljanje
s stvarnim premoženjem Občine Apače si
pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim
ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma
lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Apače, vsak delovni dan,
v času uradnih ur, pri Meliti Planteu, tel.
02/569-85-54.
12. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07, 94/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07). Javna dražba, dražbena pravila, katastrski načrt, predvidena projektna
ureditev in osnutek kupoprodajne pogodbe
so objavljeni na spletni strani Občine Apače
wwww.obcina-apace.si.
Občina Apače
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-17/2008-1
Ob-2710/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za varstvo konkurence v Ministrstvu za
gospodarstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega 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,
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 gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,

5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
2) opravi varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.

Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Urada Republike
Slovenije za varstvo konkurence v Ministrstvu za gospodarstvo.
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, Kotnikova 28.
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.
Direktor Urada Republike Slovenije za
varstvo konkurence v Ministrstvu za gospodarstvo 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-91.
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 gospodarstvo
Ob-2711/08
Svet Osnovne šole Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo
o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in
kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 8
dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na
naslov: Svet Osnovne šole Spodnja Idrija,
Šolska 9, 5281 Spodnja Idrija, s pripisom
»Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Spodnja Idrija
Št. 100-14/2008
Ob-2738/08
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB3) (Uradni list RS, št. 63/07) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev
na delovnem mestu
višji svetovalec za pravne zadeve
v Oddelku za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
Višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu Višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja);
– aktivno obvladovanje uradnega je
zika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
Željena znanja in izkušnje:
– obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi,
– poznavanje zakonodaje na področju
gospodarskih javnih služb in javnih naročil,
– znanje svetovnega tujega jezika.
Delovno področje:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog s področja pravnih zadev,
– pregled pogodb oziroma drugih zahtevnejših pravnih aktov s področja oddelka,
– izvajanje postopkov javnega naročanja,
– izvajanje nalog s področja povračila
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava pravnih predpisov, zahtevnih analiz, razvojnih projektov,

informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
s področja pravnih zadev,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka organu, ki objavlja javni natečaj,
dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v prostorih
Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
RS, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine
Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
s pripisom »Javni natečaj višji svetovalec za
pravne zadeve – ne odpiraj«, in sicer v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).
Občina Brežice
Št. 100-15/2008
Ob-2739/08
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB3) (Uradni list RS, št. 63/07) Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev
na delovnem mestu
pomočnik vodje oddelka v Oddelku za
prostorsko načrtovanje in razvoj.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
Višji svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu Višji svetovalec II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba arhitekturne,
gradbene ali pravne smeri;
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave (če izbrani
kandidat strokovnega izpita nima, ga mora
opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja);
– aktivno obvladovanje uradnega je
zika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Željena znanja in izkušnje:
– obvladovanje osnov računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski upravi,
– poznavanje zakonodaje na področju
prostorskega načrtovanja,
– znanje svetovnega tujega jezika.
Delovno področje:
– vodenje postopkov sprejemanja prostorskih aktov,
– spremljanje in sodelovanje pri prostorskem načrtovanju,
– posredovanje ustnih informacij strankam v postopkih sprejemanja prostorskih
aktov.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka organu, ki objavlja javni natečaj,
dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v prostorih
Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
RS, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine
Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni natečaj pomočnik vodje oddelka
– ne odpiraj«, in sicer v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni po opravljeni izbiri.
Obravnavane bodo le popolne prijave
s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja na tel. 07/499-15-45 (Ingrid Molan).
Občina Brežice
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Št. 110-5/2008
Ob-2744/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3)
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
višji svetovalec za javne finance in
splošne zadeve v Občinski upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
posopka. V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v šestih mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– oblikovanje predlogov sistemskih rešitev in drugih gradiv z delovnega področja,
– priprava osnutka in predloga proračuna, rebalansa ter nadziranje njegovega izvrševanja v skladu s predpisi,
– priprava finančnega poročila in zaključnega računa,
– priprava investicijskih načrtov za potrebe občine,
– spremljanje likvidnosti,
– nadzor nad javnimi financami neposrednih porabnikov proračunskih sredstev,
– priprava programov in razvojnih usmeritev z delovnega področja oddelka,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja financ,
– opravljanje strokovno tehničnih opravil
za nadzorni odbor in druge delovne komisije
z delovnega področja v skladu s pristojnostmi in priprava gradiva s področja financ za
občinski svet,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj 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.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu
višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas, za čas odsotnosti javnega uslužbenca,
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec za javne finance in
splošne zadeve« na naslov: Občina Bohinj,
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku osem dni po objavi. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku osem dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Št. 110-3/2007
Ob-2745/08
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3)
Občina Bohinj objavlja javni razpis za prosto
delovno mesto
finančnik V.
Delovno mesto finančnik V je strokovno
tehnično delovno mesto.
Pogoja za opravljanje dela:
– najmanj srednja šola, smer: administrativna oziroma ekonomska,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje računalnika in poznavanje
programov Word, Excel.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi delovnega prava.
Delovno področje:
– opravljanje finančno-računovodskih
nalog,
– blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov,

– izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
– obračunavanje davkov in prispevkov
ter obračun davka na dodatno vrednost,
– spremljanje zapadlih terjatev,
– izdaja naročilnic,
– skrbnik za evidenco javnih naročil malih vrednosti za občinsko upravo,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz
tretje alineje iz uradne evidence.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. 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.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Razpisna
komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitev v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglav
ska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica. Rok za vložitev prijave je osem dni
od objave. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z oznako »za javni razpis« in navedbo delovnega mesta. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa
lahko dobite na tel. 04/577-01-14 pri Jožici
Hribar.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Št. 110-33/2008-03110
Ob-2747/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-324/2007-03110
Ob-2748/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Radovljici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o so-

dniški 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. 163/08
Ob-2763/08
Svet Zavoda Osnovne šole Cerkvenjak
– Sv. Andraž, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat/-tke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske sposobnosti in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev oziroma njihove overjene fotokopije (potrdila o izobrazbi, kratek
življenjepis, dosedanje delovne izkušnje,
program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov:
Svet Zavoda OŠ Cerkvenjak – Sv. Andraž,
Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak, s pripisom
za razpis ravnatelja / ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Cerkvenjak – Sv. Andraž
Št. 146/08
Ob-2767/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (Uradni
list RS, št. 50/03) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovenska
filharmonija.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje področja dela zavoda;
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
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– znanje dveh svetovnih jezikov, od tega
vsaj enega na višji ravni, drugega pa na
osnovni ravni.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega
jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju
(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega
jezika uspešno zaključeno oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– vizijo poslovanja zavoda v prihodnjih
petih letih (lahko jo priloži tudi ob neposrednem povabilu);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. sposobnost organiziranja in vodenja
dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo o znanju najmanj enega določenega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere morata biti razvidni vrsta izobraževanja
in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega določenega svetovnega jezika na osnovni ravni,
iz katere morata biti razvidni vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru
katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval
za direktorja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Slovenska
filharmonija.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Slovenska filharmonija« v enaindvajsetih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Osebi, pristojni za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom sta ga.
Rifelj, tel. 01/369-59-34 in ga. Berčon, tel.
01/369-59-33.
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V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 147/08
Ob-2768/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/1994
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) in
tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03,
68/03) Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Maribor.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj drugega
svetovnega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega
jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju
(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega
jezika uspešno zaključeno oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih,
2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnosti za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo o znanju najmanj enega določenega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere morata biti razvidni vrsta izobraževanja
in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega določenega svetovnega jezika na osnovni ravni,
iz katere morata biti razvidni vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru
katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta, strokovnega sveta javnega zavoda in pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež
zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat
bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s svetom javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Maribor.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– SNG Maribor« v 21 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je ga.
Rifelj, tel. 01/369-59-34 in ga. Berčon, tel.
01/369-59-33.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 145/08
Ob-2769/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/1994
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/1998 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) in
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Drama Ljubljana (Uradni list RS,
št. 56/03, 46/05) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Drama Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba umetniške ali
humanistične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda;
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov, od tega
vsaj enega na višji ravni, drugega pa na
osnovni ravni.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega
jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju
(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega
jezika uspešno zaključeno oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. sposobnosti organiziranja in vodenja
dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo o znanju najmanj enega določenega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere morata biti razvidni vrsta izobraževanja
in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega določenega svetovnega jezika na osnovni ravni,
iz katere morata biti razvidni vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru
katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval
za ravnatelja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s svetom javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Drama Ljubljana.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 8 dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – ravnatelj – SNG Drama Ljubljana« v 21 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je ga.
Rifelj, tel. 01/369-59-34 in ga. Berčon, tel.
01/369-59-33.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2770/08
Svet OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva
10, 1000 Ljubljana razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let. Začetek dela bo 1. 9. 2008.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratkim življenjepisom) pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10,
1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Celotno besedilo velja za moško in žensko obliko spola.
Svet OŠ Božidarja Jakca
Št. 110-62/2008
Ob-2793/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-32/2008
Ob-2794/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2795/08
Na podlagi 13. člena Kolektivne pogodbe
delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije k sodelovanju vabimo:
pravnike z opravljenem državnim
pravniškim izpitom za:
– zastopanje Zavoda pred upravnimi, sodnimi in drugimi organi v spornih zadevah;
– vodenje pravnih postopkov, zagotavljanje strokovne pomoči in pravno svetovanje;
– pripravo internih aktov ter drugih pravnih opravil.
Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, pričakujemo prijave kandidatov, ki,
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 36 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni pravniški izpit.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
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Od novega sodelavca pričakujemo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnost analitičnega razmišljanja ter reševanja
problemov.
Novemu sodelavcu nudimo zanimivo in
zahtevno delo v urejenem okolju ter možnost
strokovnega izpopolnjevanja in razvoja.
Kandidati bodo izbrani na podlagi selekcijskega postopka, ki lahko vključuje tudi
testiranje.
Vaše pisne prijave, s predstavitvijo dosedanjega dela, pošljite v 8 dneh na naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana oziroma na e-naslov: zaposlitev@zzzs.si.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 8
dneh po opravljenem izboru.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 3
Ob-2805/08
Na podlagi 58. člena Sveta Glasbene
šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica
24, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno s 53.
in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
– UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 24. 6. 2008
oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene
šole Ljubljana Vič - Rudnik, Gradaška ulica
24, Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis
ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole
Ljubljana Vič - Rudnik
Št. 15/2008
Ob-2806/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. podsekretar v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada,
2. višji svetovalec za finančne zadeve
v Službi za razvoj in izvedbo projektov,
Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada,
3. višji svetovalec v Službi za razvoj
in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada – tri
delovna mesta.
I. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
za:
1. Zasedbo delovnega mesta podsekretar v Službi za razvoj in izvedbo projektov,
Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

Stran

976 /

Št.

23 / 7. 3. 2008

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.
2. Zasedbo delovnega mesta višji svetovalec za finančne zadeve v Službi za razvoj
in izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov,
Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Če kandidat strokovnega
izpita iz upravnega postopka nima, ga bo
moral opraviti najkasneje v treh mesecih od
sklenitve delovnega razmerja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju priprave in izvedbe
programov in projektov, ki se financirajo iz
sredstev evropskih skladov.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest 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 kandidat 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
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta podsekretar se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali
doktoratom.
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Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta višji svetovalec in višji
svetovalec za finančne zadeve se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
III. Delovno področje
1. Podsekretar v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada, opravlja naslednje naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada;
– vodenje interdisciplinarnih skupin za
raziskave in razvoj projektov, ki se financirajo iz sredstev Evropskega socialnega
sklada (v nadaljevanju: ESS);
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi
z ESS;
– načrtovanje, koordinacija in usklajevanje aktivnosti ESS;
– vključevanje sprememb v projekte
ESS;
– razvijanje sistema kakovosti na področju izvajanja projektov ESS;
– usklajevanje projektov s pristojnimi ministrstvi;
– sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri
pripravi, izvajanju in spremljanju programov
ESS;
– spremljanje kazalnikov učinkovitosti
izvedbe programov in kazalnikov kakovosti
izvedbe programov;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog na področju ESS.
2. Višji svetovalec za finančne zadeve
v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega
sklada, opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja finančnega poslovanja, ki se nanaša na
črpanje sredstev iz ESS;
– priprava finančnih načrtov in analiz
v zvezi z ESS;
– spremljanje nacionalne in evropske zakonodaje s finančnega področja;
– sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah s področja ESS;
– opravljanje nalog evidentiranja in dokumentiranja izplačil iz državnega proračuna
in ESS;
– priprava poročil o stroških in prihodkih
za projekte ESS za potrebe ISARR;
– sodelovanje pri izvajanju revizije in drugih kontrolnih pregledih s področja ESS;
– priprava odzivnih poročil in izvedba aktivnosti pri vzpostavljanju sistema kakovosti
na področju ESS;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi na področju ESS;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja ESS.
3. Višji svetovalec v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za programe

Evropskega socialnega sklada, opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja vodenja projektov, ki se financirajo iz
sredstev ESS;
– sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah s področja ESS;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi na področju ESS;
– priprava vsebinskih podlag za izvajanje
ukrepov ESS;
– opravljanje nalog spremljanja ukrepov
ESS;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv o izvajanju ESS;
– priprava kazalnikov učinkovitosti in kakovosti izvedbe programov;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja ESS.
IV. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) 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;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence,
sicer mora dokazila dostaviti sam.
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.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas do vključno 30. 6. 2015, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – podsekretar« oziroma
»Ne odpiraj – za razpis – višji svetovalec za
finančne zadeve« oziroma »Ne odpiraj – za
razpis – višji svetovalec« na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni
deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan
po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – podsekretar« oziroma »Za razpis – višji svetovalec za finančne zadeve«
oziroma »Za razpis – višji svetovalec«), pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elek
tronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
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Druge objave
Št. 478-5/2008-1
Ob-2712/08
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, na podlagi 9. člena Statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00) in 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občine (Uradni list RS, št. 14/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, MŠ:
DŠ:
2. Predmet prodaje so nepremičnine
vpisane v z. k. vl. št. 6, k.o. Dvor, in sicer
zemljišča parcelnih številk 36/2 njiva v izmeri 397 m2, 36/8 igrišče v izmeri 883 m2,
36/9 poslovna stavba v izmeri 271 m2, 36/10
dvorišče v izmeri 609 m2 in 36/18 igrišče
v izmeri 793 m2, ki v naravi predstavlja staro
osnovno šolo ter vrtec v Dvoru z navedenim
stavbnim zemljiščem.
3. Izhodiščna cena nepremičnin na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke znaša 125.000,00 EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet
nepremičnin, stroški cenitve in ostali stroški
prepisa, ki znašajo skupaj 3% od izhodiščne cene.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati
ceno, ki jo je ponudnik pripravljen plačati za predmetno nepremičnino, izjavo, da
sprejema druge razpisne pogoje ter podatke
o ponudniku (ime, priimek, rojstne podatke,
EMŠO, DŠ, naslov bivališča, pošta ali firma,
sedež firme, MŠ, DŠ, zastopnik).
6. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 60 dni od objave tega javnega zbiranja.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena in program, kaj
želi ponudnik z nepremičninami, pri katerem
je odločilno število zaposlenih delavcev.
8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Žužemberk. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila posebna komisija, ki
bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
10. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo
na Občini Žužemberk, kontaktna oseba Martin Grčar, tel. 07/38-85-191, 031/777-880.
11. Občina Žužemberk si pridržuje pravico, da lahko ustavi začeti postopek prodaje
nepremičnin. Prav tako si Občina Žužemberk pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žu-

žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin stare osnovne šole Dvor«.
Rok za oddajo ponudb je vključno do 28. 3.
2008.
Občina Žužemberk
Št. 47802-003/2008-3
Ob-2749/08
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234
Benedikt razpisuje na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Uradni list RS, št.
14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu
Občine Benedikt za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 125/07), Letnega programa prodaje
občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2008, ki ga je Občinski svet
Občine Benedikt sprejel dne 19. 12. 2007 in
Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt
z dne 20. 2. 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
nezazidanih stavbnih zemljišč za
individualno stanovanjsko gradnjo
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Benedikt, Čolnikov
trg 5, 2234 Benedikt.
2. Predmet prodaje:
a) nepremičnina parc. št. 495/13 v izmeri
890 m2, k.o. Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt II (Uradni list
RS, št. 16/89).
Izhodiščna cena nepremičnine je
40,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.
V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
b) nepremičnina parc. št. 495/42 v izmeri
608 m2, k.o. Benedikt.
Predmetna nepremičnina je komunalno
opremljena, namenjena za stanovanjsko
gradnjo.
Nepremičnina se prodaja v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt II (Uradni list
RS, št. 16/89).
Izhodiščna cena nepremičnine je
30,00 €/m2. V ceno ni vključen DDV.
V ceno je zajeta komunalna infrastruktura.
Vloga za nakup stavbnih zemljišč in vzorec prodajne pogodbe sta objavljena na
spletni strani Občine Benedikt: http://www.
benedikt.si/, rubrika Aktualno, v pisni obliki
pa pri javni uslužbenki Darji Zemljina, tel.
02/703-60-38.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu »videno – kupljeno«.
b) Rok za zbiranje ponudb je 25. 3. 2008
do 11. ure. Ponudniki oddajo svoje ponudbe
v pisni obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da

je zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki
oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu
občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na
ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika. Ponudbe morajo na naslov prispeti v 15 dneh
ob objave v Uradnem listu RS.
c) Ponudbi mora biti priloženo dokazilo,
da je ponudnik plačal varščino v višini 10%
izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Benedikt št. 01348-0100010789, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje
ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«.
d) Ponudniki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebne
izkaznice ali potnega lista in dokazilo o plačilu varščine. V ponudbi mora biti navedena
davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, nepremičnina in
ponujena cena.
e) Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe.
f) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Benedikt lahko pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudba, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev.
g) Prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo
eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni
in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Benedikt:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
h) Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in nosi vse stroške v zvezi
s prodajo in stroške, povezane s prenosom
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
i) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v roku 15 dni po
izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Benedikt št. 01348-0100010789, odprt
pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
j) Plačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade varščina v korist prodajalca – Občine Benedikt in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
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5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi
Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, 26. 3. 2008 ob 9. uri.
b) Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
c) Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine.
d) Prodajalec na podlagi tega javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim
od ponudnikov in lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov.
6) Informacije: zainteresirani ponudniki
se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji
prodaje oziroma vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času javnega zbiranja ponudb lahko dobijo na Občini
Benedikt pri Darji Zemljina, pisarna št. 11
oziroma na tel. 02/703-60-38, v ponedeljek,
torek in četrtek od 8. do 13. ure, v sredo od
8. ure do 15.30 in v petek od 8. do 11. ure.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Benedikt
Ob-2777/08
Na podlagi sklepa z dne 28. 2. 2008 se
ustanovitev družbe Alpeni, izdelava lesenih
konstrukcij, d.o.o., izvede s preoblikovanjem
samostojnega podjetnika Splošno mizarstvo
Mitja Rezar s.p., Goričane 35, 1215 Medvode, MŠ: 5415356.
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Evidence sindikatov
Št. 02049-1/2005-39
Ob-36662/07
Konfederacija
sindikatov
Slovenije Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7.
1993, 121-02-102/93-009 z dne 29. 9.
1999, 121-02-102/93-024 z dne 18. 3.
2002, 121-02-102/93-031 z dne 19. 6.
2003, 121-02-102/93-043 z dne 9. 2.
2004, 121-02-102/93-045 z dne 7. 4.
2004, 02049-1/2005/6 z dne 22. 4. 2005,
02049-1/2005-16 z dne 10. 7. 2005 (pravilno 10. 7. 2007), 02049-1/2005 z dne 27. 8.
2007 in 02049-1/2005-27 z dne 6. 9. 2007
določi kot reprezentativni sindikat v poklicu
sprevodnik/sprevodnica.
Št. 101-5/2007-3
Ob-2070/08
V evidenci statutov sindikatov, ki se hranijo na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 36, kamor je vpisan Sindikat komunale, varovanja in poslovanja
z nepremičninami Slovenije – Sindikat
podjetja Ceroz d.o.o. Hrastnik – Center
za ravnanje z odpadki Zasavja, s sedežem
v Hrastniku, Cesta 1. maja 56, z dnem
31. 12. 2007 vpiše sprememba sedeža sindikata, tako da se po novem glasi: Brdce
41b, 1431 Dol pri Hrastniku.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2716/08
1. Imena medijev: Radio Kum Trbov
lje.
2. Izdajatelj: Regionalna radijska postaja Radio Kum Trbovlje, d.o.o., Trg svobode
11a, 1420 Trbovlje.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic: Studio D, Regionalna radijska postaja d.o.o.,
Seidlova 29, Novo mesto – 100%.
4. Poslovodja:
– Marjan Frol – direktor,
– Martin Odlazek – direktor.

Lastniški delež: 100% lastnik: Kabelska
televizija Ormož.
Člani organa upravljanja: direktor, Marijan Premuš.

Ob-2717/08

Ob-2723/08
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljavskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva 20, 1330 Kočevje, 42%; Vlašič Dušan,
Breg 9a, 1332 Stara Cerkev, 20%; Kosten
Andrej, Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29%.
Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.

Ime medija: TV Galeja.
Izdajatelj: Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica, Prešernova ulica 4/a, 6250 Ilirska
Bistrica.
Ustanovitelja: Miloš Valenčič, Prešernova ulica 4/a, 6250 Ilirska Bistrica – 72,5%,
Dušan Gombač, Zajelšje 8, 6250 Ilirska
Bistrica – 27,5%.
Direktor: Miloš Valenčič.
Ob-2718/08
Ime medija: Media TV Škofja Loka.
Ime podjetja: Loka TV d.o.o., Lokalni
TV programi, Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka.
Odgovorna oseba izdajatelja: Bojan
Starman.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja medija:
– Tehnoservis d.o.o., Servisno in trgovsko podjetje, Suha 23, 4220 Škofja Loka
(80% kapitala),
– Aleš Starman, Hafnerjevo naselje 16,
4220 Škofja Loka (16% kapitala),
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka (4% kapitala).
Ob-2719/08
Medij: Viva.
Izdajatelj in založnik: Studio Moderna
Storitve, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 15,
1410 Zagorje.
Direktorica: Branka Hutar Krajina.
Lastnik izdajatelja (100%): Studio Moderna Brands b.v., Koningslaan 17, Amsterdam.
Ob-2720/08
Ime medija: Radio Zeleni val.
Izdajatelj: Alpe Adria »Zeleni val«, podjetje za radiodifuzijo in marketing d.o.o.,
Spodnja Slivnica 16, 1290 Grosuplje.
Več kot 5 odstotni delež kapitala in
upraviteljskih oziroma glasovalnih pravic
ima: 100% lastnik – Boris Peterka, Mala
vas pri Grosupljem 21a, 1290 Grosuplje,
direktor in odgovorni urednik.
Ob-2721/08
Televizijski program: Kabelska televizija Ormož.
Izdajatelj: Kabelska televizija Ormož.
Sedež: Skolibrova 17.

Ob-2722/08
Ime medija: Kamniški občan.
Izdajatelj: Bistrica d.o.o. Kamnik, Ljubljanska cesta 3/a, 1241 Kamnik.
Lastništvo: Saša Mejač, Pot v Rudnik
15, Kamnik – 50%, Anita Mejač, Pot v Rudnik 15, Kamnik – 50%.
Direktor: Saša Mejač.

Št. 2/2008
Ob-2740/08
Televizijski program: Vaš kanal.
Izvajalec: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5% deležem kapitala:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto – 26,583%,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto
– 24,729%,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo
mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto
– 8,945%,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto – 35% (lastni
delež).
Direktorica – uprava: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
Ob-2771/08
Ime medija: e-Fotografija.
Izdajatelj: Image DTP inženiring d.o.o.,
Berčičeva 8b, Ljubljana.
Lastnik z najmanj 5% deležem kapitala in upravljalskih pravic: Kastelic Ksenija,
Rusjanov trg 8, Ljubljana – 99%.
Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Intihar Matjaž, Rusjanov trg
8, Ljubljana.
Ob-2772/08
1. Ime medija: Radio Veseljak Lisca.
2. Izdajatelj: Radio Sevnica, d.o.o., Naselje heroja Maroka 14, 8290 Sevnica.
3. Več kot 5% kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Radio Brežice, Trg izgnancev 12,
8250 Brežice,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19A,
8290 Sevnica,
– Radio Morje d.o.o., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.

4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-2773/08
Ime medija: Lokalno-aktualno.
Izdajatelj: Studio D regionalna radijska
postaja d.o.o., Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Več kot 5% kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 67,10% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 19,06% – Salomon d.o.o. Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 9,23% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Ob-2774/08
Ime medija: Studio D.
Izdajatelj: Studio D regionalna radijska
postaja d.o.o., Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Več kot 5% kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 67,10% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 19,06% – Salomon d.o.o. Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Čr
nuče,
– 9,23% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Ob-2775/08
1. Ime medija: Radio Aktual 07.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5% kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice – 13,28%,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice – 10%,
– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško
– 10,23%,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana – 5,57%,
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 15,57%,
– FM NET d.o.o., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 14,27%.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-2776/08
1. Ime medija: SavaGlas.
2. Izdajatelj: Radio Brežice d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice,
3. Več kot 5% kapitala in upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev 28, 8250 Brežice – 13,28%,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice – 10%,
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– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško
– 10,23%,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana – 5,57%,
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 15,57%,
– FM NET d.o.o., Celovška 206, 1000
Ljubljana – 14,27%.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-2807/08
Medij: MOJ TV.
100% lastnik in direktor »MOJ TV«-ja:
Dejan Čegovnik, dipl. ekon., Mariborska
cesta 65/a, 2352 Selnica ob Dravi.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000073
Ob-2765/08
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07-UPB1 in 102/07-ZRad) ter skladno
s 104. členom Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-8/2008-2 z dne
29. 1. 2008, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Laze pri Gobniku K53 (za pokrivanje območja Moravč pri Gabrovki).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05,
109/05-ZDavP-1B in 105/06-Odločba US).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– predvajati mora lokalno ali regionalno
usmerjen program z območja Občine Litija;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.6 Ponudnik s ponujenim programom
v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno
ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo za-

jemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Laze pri Gobniku K53 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0–10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0–3
točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe.
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0–10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0–12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0–10 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne točke sega v Občino Litija. Za pozitivno mnenje pristojnega organa Občine Litija
o utemeljenosti pokrivanja območja občine
s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke. (0–4 točk)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Občino Litija. Ponudnik s sedežem v Občini Litija lahko priloži zagotovilo,
ki ga pridobi po objavi razpisa, da občina,
v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisanega
radiodifuznega kanala, podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0–4
točk)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazal-

nika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005–2006.
(0–6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
televizijskega programa se ponudniku dodeli
od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih,
ki sodelujejo pri produkciji programa in imajo
s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje
televizijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 6 točk glede na vrednost tehnične
opreme za produkcijo programa na dan oddaje ponudbe. (0–10 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0–10 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0–6 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom
programa posebnega pomena iz 77., 79.,
80. in 81. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06-ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0–6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0–3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 7. maj 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
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dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne
9. maja 2008 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 3-20842
Ob-2751/08
Na podlagi smiselne uporabe 337. člena
Zakona o gospodarskih družbah in sklepa
skupščine Varstroj, d.d., Industrijska ulica
4, Lendava (v nadaljevanju: Varstroj, d.d.)
z dne 31. 8. 2007 sprejetega pri šesti točki
dnevnega reda, uprava družbe Varstroj, d.d.
objavlja naslednji poziv:
Družba Varstroj, d.d. namerava na podlagi sklepa skupščine Varstroj, d.d., z dne
31. 8. 2007, sprejetega pri šesti točki dnevnega reda, odkupiti največ 22.930 delnic
Varstroj, d.d. po ceni 5,4 EUR za eno delnico.
Družba je namreč na podlagi objavljenega poziva za odkup lastnih delnic v letu 2007
že pridobila 30.024 lastnih delnic od skupaj
s sklepom skupščine dovoljenih 52.954 delnic. Odkup lastnih delnic bo v imenu Varstroj, d.d. izvrševala Nova KBM, d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: banka).
Delničarji Varstroj, d.d. imajo pravico,
da pod pogoji iz tega poziva in v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem
kapitalu družbi prodajo delnice Varstroj,
d.d., katerih imetnik so (v nadaljevanju:
prednostna pravica). Rok za uveljavitev
prednostne pravice je 14 dni od objave
tega obvestila. Prednostna pravica se uresniči tako, da delničar banki na naslov
Nova KBM d.d., Sektor investicijskega
bančništva, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000
Maribor, s pripisom »za Varstroj d.d.«, po
pošti pošlje izjavo o tem, da je pripravljen
prodati delnice pod pogoji iz tega poziva in
navede količino delnic. Izjavo iz prejšnjega stavka mora banka prejeti najkasneje
do poteka roka za uveljavitev prednostne
pravice.
Kolikor prednostni upravičenci ne uresničijo prednostne pravice glede vseh
22.930 delnic, družba lahko preostanek
delnic odkupi od delničarjev, ki so pod pogoji iz prvega odstavka tega poziva pripravljeni prodati večjo količino delnic kot jih

lahko prodajo na podlagi prednostne pravice, in sicer vse dokler ne pridobi skupno
52.954 lastnih delnic.
Varstroj d.d.
uprava
Ob-2788/08
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000
Murska Sobota, Srg št. 2007/00808 z dne
15. 11. 2007 o začetku redne likvidacije
družbe Kama – Kozar, trgovina na veliko
in malo d.n.o. – v likvidaciji, likvidacijska
upraviteljica Kozar Majda, Bakovci, Cvetna
ulica 30, 9000 Murska Sobota, na podlagi
določbe 405. člena ZGD-1 poziva upnike,
da priglasijo svoje terjatve v roku 30 dni od
objave.
Likvidacijska upraviteljica
Kozar Majda,
ki jo zastopa pooblaščenka
Notarka Marija Ternar

Sklici skupščin
Ob-2753/08
Preklic
Certa d.d. Cerkno obvešča delničarje, da
se skupščina družbe, sklicana za v četrtek,
dne 17. 3. 2008 ob 10. uri, v poslovnih prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg 8,
Cerkno, prekliče.
Certa d.d.
Metod Sedej
direktor
Ob-2752/08
Na podlagi 39. in 40. člena Statuta delniške družbe IBT Trbovlje d.d. z dne 27. 8.
2004 ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

skupščino
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi d.d. Trbovlje,
ki bo v Trbovljah, dne 8. 4. 2008 ob 9. uri
v prostorih družbe IBT Trbovlje d.d., Gimnazijska cesta 16, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Anton Odlazek, imenuje se preštevalko
glasov Danijelo Kuhar po predlogu uprave.
Skupščina je seznanjena s tem, da je na seji
navzoča vabljena notarka Marjana Kolenc
Rus iz Trbovelj.
2. Sprememba člana nadzornega sveta
družbe IBT projektiranje in inžiniringi d.d. Trbovlje.
Predlog sklepa: zaradi odstopne izjave je
prenehal mandat člana nadzornega sveta Forte Janeza z dne 23. 1. 2008. Za novega člana
nadzornega sveta se izvoli Dornik Borut, Gimnazijska cesta 22, EMŠO 1312970500184.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo najmanj
tri delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje tri dni pred dnem skupščine družbe.
Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto
ali osebno na naslov družbe.
V prijavi je potrebno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma
naslov delničarja ter število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi je možno navesti tudi ime in
priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev,
lahko pošljejo družbi seznam teh delničarjev
z vsemi predhodno navedenimi podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe
na zasedanju skupščine družbe.
IBT Trbovlje d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 177/08
Ob-2808/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 177/08 z dne 27. 2.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje
v izmeri 97,52 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Mežici, na naslovu Polena
10, ki stoji na parc. št. 882, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu, vl. št. 318, k.o. Mežica, last osebe
z imenom Shaip Dakaj, na podlagi kupne
pogodbe za stanovanje z dne 24. 1. 2003,
opr. št. SV 39/03, sklenjene s prodajalko
Marjeto Loibner, zastavljena za zavarovanje
terjatve v višini 30.000,00 EUR, z obrestmi
po obrestni meri 6 mesečnega Euriborja,
povečanega za 1,85 odstotne točke p.a.,
z zapadlostjo v 36 mesečnih obrokih, prvič
14. 3. 2008, zadnjič 15. 2. 2011, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški
v skladu s pogodbo o dolgoročnem kreditu,
z možnostjo odpovedi pogodbe v kot je navedeno v 9. členu pogodbe ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, skupaj z zaznambo
neposredne izvršljivosti notarskega zapisa,
vse v korist zastavne upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 324/2008
Ob-2809/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 324/2008 z dne
27. 2. 2008, so pisarne v mezaninu v izmeri
43,50 m2, v stavbi v Mariboru, Gregorčičeva
13 – k.o. Maribor Grad, last družbe Abecedarija d.o.o., na temelju prodajne pog. z dne
3. 2. 1997, zastavljene v korist Banke Koper
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 75.000,00 EUR s pp.
SV 127/08
Ob-2810/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 127/08 z dne 28. 2.
2008, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 45 v skupni izmeri 75,30 m2,
v sedmem nadstropju večstanovanjske
stavbe z ident. št. 2120-629, na naslovu Trg
Prešernove brigade 7, 4000 Kranj, stoječe
na parc. št. 348/2, k.o. Primskovo, z ident.
št. 2120-629-45, ki ima po potrdilu GURS
o opisnih podatkih stavbe skupno izmero
80,78 m2, v solasti Adina Vukalića, Ledina 16, 4260 Bled, EMŠO 0805983500003
ter Barbare Šepši, Lazec 19, 1319 Draga,
EMŠO 1205977505342, vsakega do ½,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 2.
2008, s prodajalko Nevenko Piskernik,
Zgornje Jezersko 57, Zgornje Jezersko, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, MŠ
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 223.000,00 CHF, z letno pogodbeno obrestno mero, sestavljeno iz povprečja 3 in 12 mesečnega Liborja in pribitka
v višini 1,55%, z vračilom v 300 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapa-

de dne 1. 3. 2033, z odpoklicem terjatve in
ostalimi pripadki.
SV 106/08
Ob-2811/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 106/08 z dne 27. 2. 2008, je bilo stanovanje št. 8 v drugem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Prelovčeva 1a,
Idrija, v skupni izmeri 66,00 m2, stoječe na
parceli št. 1370, k.o. Idrija mesto, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
delih in napravah ter zemljišču, solast Ervina
Stanislava Likarja, EMŠO 1311946500266,
do treh četrtin in Rozamarije Likar, EMŠO
2904954505239, do ene četrtine, kupljeno
s pogodbo o prodaji stanovanja, overjeno
pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, Enoti
v Idriji, pod opr. št. Ov I 145/92, dne 22. 1.
1992 ter s kupno pogodbo št. 466-206/91-S,
overjeno pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, enoti v Idriji, pod opr. št. Ov I 196/93,
dne 26. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice – banke Hypo Alpe-Adria-Banke d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št.
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 111.490,20 CHF s pripadki.
SV 172/08
Ob-2812/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 172/08 z dne 28. 2.
2008, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, in
sicer stanovanje v izmeri 106,12 m2, v podstrešju stanovanjske stavbe na naslovu
Cankarjeva ulica 8, 3000 Celje, na parc.
št. 2236, vpisane v vložku št. 2488, k.o.
Celje, last kreditojemalca Krasnići Ramadana, Cankarjeva ulica 8, pošta 3000 Celje,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 1.
2008, 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. 370-63706109280789, v znesku 26.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje
anuitete kredita 28. 2. 2028, s pogodbeno
obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve
notarskega zapisa 6,75% letno, ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere 6M Euribor in fiksnega pribitka
v višini 2,30% letno ter efektivno obrestno
mero, ki ob odobritvi kredita znaša 7,11%
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 178/08
Ob-2813/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 178/08 z dne 29. 2.
2008, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina,
in sicer poslovni prostor v izmeri v skupni
izmeri 48,00 m2, na naslovu Glavni trg 9,
3000 Celje, identifikator še ni določen, v stanovanjski stavbi na parc. št. 2357, vpisani
med drugimi v vložku št. 1557, k.o. Celje,

last kreditojemalke Alenke Pinter s.p. na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12.
2002, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu
št. 049049/0, v znesku 163.817,00 EUR,
z zapadlostjo zadnje anuitete 15. 3. 2018,
s pogodbeno obrestno mero, ki znaša na
dan sklenitve sporazuma 6 mesečni Euribor in fiksni pribitek 2,10% letno ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnica z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 131/2008
Ob-2814/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 29. 2. 2008, opr. št. SV 131/2008,
je bilo enosobno stanovanje št. 2, v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Ulica Ivana Hribarja 1, Cerklje na Gorenjskem, stoječe na zemljišču parc. št. 463, k.o. Cerklje,
vl. št. 394, v skupni izmeri 37,30 m2, last
zastaviteljice Gordane Krajcer, Ulica Gorenjskega odreda 18, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 2. 2008, sklenjene
s prodajalcem Urošem Beleharjem, Voklo
101, Šenčur, zastavljeno v korist zastavne
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike
2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.300,00 EUR
s pripadki, z obrestno mero v višini vsote
12 mesečnega Euriborja in fiksnega pribitka
1% letno ter končno zapadlostjo glavnice
najkasneje 28. 2. 2038.
SV 180/08
Ob-2815/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 180/08 z dne 29. 2.
2008, je nepremičnina – enosobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 38,74 m2, od tega
s pripadajočo kletno shrambo št. 1 v izmeri
1,80 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta XIV. divizije 1,
stoječe na parc. št. 1084/4, k.o. Pobrežje,
katere lastnik do celote je Rahmon Berisha, Taborska ulica 7, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4. 2005,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – St. Oswald, eGen, Hauptstrasse
85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870793, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Rahmona Berishe, stan.
Taborksa ulica 7, Maribor, v višini 10.400,00
EUR s pripadki.
SV 222/08
Ob-2816/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 222/08 z dne 28. 2. 2008,
je stanovanje št. 22, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe z ident. št. 472, na naslovu Trg Rivoli 8, Kranj, v izmeri 52,30 m2, ki
stoji na parc. št. 212/6, k.o. Klanec, last zastavitelja Borislava Podraščanina, Britof 52,
Kranj, do celote, na temelju prodajne pogodbe opr. št. SV 180/08, notarja Vojka Pintarja
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z dne 18. 2. 2008, sklenjene z Aleksandro
Ardalić in Markom Polencem, oba Trg Rivoli
8, Kranj, kot prodajalcema, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170,
Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 70.000,00
EUR, z obrestno mero 5,959% p.a, ki je
vezana na tromesečni Euribor, s pribitkom
1,625% točk, z odplačilom kredita v 240
mesečnih obrokih, od katerih zadnji zapade
v plačilo 31. 3. 2028.
SV 135/08
Ob-2817/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 135/08 z dne 3. 3.
2008, je bila nepremičnina, mansarda št. 8
v izmeri 123,84 m2, ki se nahaja levo od stopnic na podstrešju stavbe v Mariboru, Kočevarjeva ulica 15, zgrajene na parc. št. 1680,
stanovanjska stavba v izmeri 231 m2, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 1165,
k.o. Koroška vrata, v celoti last Merdausl
Riccarda, na podlagi odpravka za zemljiško
knjigo, notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe, sklenjenega dne 6. 8. 1999, v notarski pisarni notarke Horvat Brede, pod opr.
št. SV 779/99-1, med Frelih Janjo kot prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem,
odpravka za zemljiško knjigo notarskega zapisa, dodatka k kupoprodajni pogodbi v notarskem zapisu opr. št. SV 779/99-1, z dne
6. 8. 1999, sklenjenega dne 6. 8. 1999,
v notarski pisarni notarke Horvat Brede pod
opr. št. SV 779/99-2, med Frelih Janjo kot
prodajalko in Merdausl Riccardom kot kupcem ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Merdausl Riccardom kot kupcem in
Areal d.o.o. ter Drofenik Marijo kot prodajalcema, z dne 6. 8. 1999, sestavljene v notarski pisarni notarke Horvat Brede pod opr.
št. SV 781/99-1, zastavljena v zavarovanje
upničine denarne terjatve zoper dolžnika in
zastavitelja z imenom Merdausl Riccardo,
EMŠO 0912971500483, stanujoč na naslovu Bilje 004, 2000 Maribor, in sicer v korist upnice – banke Nove Kreditne banke
Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično
številko 5860580, za zavarovanje denarne
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terjatve v višini 170.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega Euriborja in fiksnega
pribitka v višini 1,50% točke na letni ravni
– skupaj trenutno 5,954% na letni ravni,
z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom
glavnice v 84. mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 30. dne v mesecu in
z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 31. 8. 2015 oziroma takoj, če se
izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne pogodbe številka 80220335810.
SV 132/08
Ob-2828/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 132/08 z dne 4. 3. 2008,
je bila nepremičnina – stanovanje št. 158,
v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 12, v izmeri
41,58 m2, s pripadajočim kletnim prostorom,
ki stoji na parc. št. 1753/7, k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 5. 2003 in dodatka h kupoprodajni pogodbi za stanovanje z dne 7. 5.
2003, z dne 13. 5. 2003 ter dodatka št. 2
h kupoprodajni pogodbi za stanovanje z dne
7. 5. 2003, z dne 18. 6. 2003, ki jih je Kozel Valerija, stanujoča na naslovu Stanošina
004, 2286 Podlehnik, sklenila s prodajalko
Orešič Marijo, zastavljena v korist banke
– upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22,
enolična identifikacijska številka 1870653,
9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini
23.000,00 EUR s pripadki, z letno obrestno
mero v višini 7,25% in je sestavljena iz 3 mesečnega Euriborja ter pribitka v višini 2,5%,
ki je spremenljiva, s trenutno skupno letno
efektivno obrestno mero v višini 8,35% in 5%
letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma
enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih, posebej opredeljenih
v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit),
z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan
20. 4. 2008 in zapadlostjo zadnjega obroka
kredita na dan 20. 3. 2018.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 7/2003
Os-2725/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2003
z dne 26. 2. 2008, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Nomine R, Proizvodno
podjetje in storitve d.o.o. – v stečaju,
Cesta železarjev 8/a, Jesenice, matična
številka 5420008, šifra dejavnosti 25.220.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2008
St 166/2007
Os-2726/08
To sodišče je s sklepom St 166/2007 dne
25. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Apollo & Kunstelj k.d., Višnarjeva 6, Medvode – v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 19. 5. 2008 se prekliče.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2008
St 202/2002
Os-2727/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Zadruga
S z.b.o. – v stečaju, Gosposvetska 10,
Ljubljana, za dne 21. 4. 2008 ob 11.30
v razpravni dvorani št. II., 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 26. 2. 2008
St 11/2008
Os-2728/08
To sodišče je s sklepom St 11/2008 dne
26. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Šandu trženje, svetovanje, storitve in trgovina d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva c. 40, matična številka 5775558, vložna številka: 12079500, številka dejavnosti
51.190, davčna številka: 31965202.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik 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 pla-

čilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 5. 2008 ob 10.45 v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2008
St 137/2007
Os-2729/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom SM Invest d.d., Brnčičeva 13,
Ljubljana – v stečaju razpisuje 2. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 23. 6. 2008 ob
10.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. II/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2008
St 114/2007
Os-2730/08
To sodišče je s sklepom St 114/2007 dne
23. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vito PRO d.o.o., Podulaka 7,
Velike Lašče, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2008
Lik 22/2008
Os-2731/08
To sodišče je s sklepom Lik 22/2008 dne
27. 2. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Inštitut za razvoj učečega se
podjetja, Pot na Hreše 5, Ljubljana.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Matjaž Rogelj, Suhadole 62/A, Komenda.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu 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% tolarske
protivrednosti 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 16. 5. 2008 ob 10.30 v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V/1.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2008
St 98/2006
Os-2732/08
To sodišče je s sklepom St 98/2006 dne
25. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad

dolžnikom Archforum, raziskovanje, projektiranje, inženiring d.o.o. – v stečaju,
Parmova 53, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2008
St 2/2008
Os-2733/08
1. Z dnem 25. 2. 2008 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Meta
gradbeništvo d.n.o., Horvat in drugi, Melinci 137/a (matična številka 1900153, davčna številka 16522559).
2. Stečajni postopek se ne izvede in se
z dnem 25. 2. 2008 zaključi.
3. Oklic o začetku in zaključku stečajnega postopka se dne 25. 2. 2008 nabije na
oglasno desko tega sodišča.
4. Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 2. 2008
St 2/2008
Os-2734/08
To sodišče je dne 26. 2. 2008 izdalo
sklep opr. št. St 2/2008, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika ZOPS Transport,
organizacija transporta Mitja Hvala, s.p.,
Ulica 25. maja 73, Rožna dolina, 5000
Nova Gorica.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna 58, 5290 Šempeter pri Gorici.
Upnik naj z vlogo v dveh izvodih in z dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (164,20 EUR). Takso je treba
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00000208. Dokazilo o plačilu takse je treba priložiti k prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 2008 ob 10. uri v sobi 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 2. 2008
St 228/2006
Os-2754/08
To sodišče je s sklepom St 228/2006
dne 27. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Ekotrade, d.o.o. – v stečaju, Zadružna ulica 26, Komenda, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2008
St 139/2007
Os-2755/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 139/2007 dne 26. 2. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Promont,
podjetje za inženiring, uvoz-izvoz in storitve
d.o.o., Pod hribom 1, Bresternica.
Davčna številka: 14738767, matična številka: 5506859000.
Odslej firma glasi: Promont, podjetje za
inženiring, uvoz-izvoz in storitve d.o.o., Pod
hribom 1, Bresternica – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Sonja Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-1392007, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-1392007.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 6. 2008 ob 14. uri, soba 240 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2008
St 131/2007
Os-2756/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 131/2007 dne 26. 2. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kuhar,
gradbeništvo, proizvodnja, trgovina, promet, najemi, gostinske, turistične, športne in druge storitve d.o.o., Počitniško
naselje 49, Lovrenc na Pohorju.
Davčna številka: 11272732, matična številka: 1973193.
Odslej firma glasi: Kuhar, gradbeništvo,
proizvodnja, trgovina, promet, najemi, gostinske, turistične, športne in druge storitve
d.o.o., Počitniško naselje 49, Lovrenc na
Pohorju – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Sonja Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti 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 za pravne osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-1312007, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-1312007.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 6. 2008 ob 14.30, soba 240 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2008
St 22/2008
Os-2757/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2008 z dne 26. 2. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Maxina, Trgovina d.d., Tržaška 37, Maribor (davčna številka: SI 54823170, matična
številka: 5062683) ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. Koloniale Veletrgovina d.d. – v likvidaciji, Tržaška 39, Maribor,
2. Nova KBM d.d., Ul. Vita Kraigherja
5, Maribor,
3. Rio d.o.o., Rogatec, Ceste 54, Rogatec,
4. A Banka Vipa d.d., Aškerčeva 10, Celje,
5. Emona obala Trgovski sistem d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper,
6. Košaki tovarna mesnih izdelkov d.d.,
Oreško nabrežje 1, Maribor,
7. Omerzu Marija, delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Sonja Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska Bistrica.
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 tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti 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 za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 00 01-0010-222008, za fizične osebe
št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 00 01-0010-222008.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2008
St 71/2007
Os-2758/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 71/2007 z dne 10. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Magi družba za
storitve d.o.o., Maribor, Koroška cesta
105a in za stečajnega upravitelja postavilo
mag. Štefana Rolo, Zgornja Korena 9, 2242
Zgornja Korena.
Dolžnikova matična številka je 5618312,
šifra njegove dejavnosti pa 74.873.
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 71/2007 z dne 26. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Magi družba
za storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Koroška cesta 105a, ker je premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
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in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2008
St 110/2007
Os-2759/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 110/2007 z dne 29. 1. 2008 ustavilo postopek nad stečajnim dolžnikom Bonisima
storitve in trgovina d.o.o., Kocenova 4,
Maribor, zaradi umika predloga predlagatelja Republika Slovenija, ki ga zastopa
Državno pravobranilstvo v Mariboru, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6,
Maribor. Sklep je postal pravnomočen dne
23. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2008
St 14/2007
Os-2760/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Kremont - Montaže, Janez Kremljak s.p., Mariborska cesta 38, Radlje ob Dravi, se
začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Kremont - Montaže, Janez Kremljak s.p., Mariborska cesta 38, Radlje ob
Dravi, iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 2008
St 11/2007
Os-2778/08
To sodišče je s sklepom St 11/2007 dne
28. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom IMP Promont – Tehprom Inženiring d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30, matična številka 5607671, št. reg.
vl. 1/1831200, šifra dejavnosti 71.129.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 5. 2008 ob 13.20 v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2008
St 34/2006
Os-2779/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 34/2006
z dne 22. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Karin Gross-Kohler s.p.,
Agencija za posredništvo v prometu z nepremičninami, posredništvo, poslovno
posredništvo, Cankarjeva 16, Kranj, matična številka: 1070568000, davčna številka: 82862621, šifra dejavnosti: 70.130 in ga
z istim sklepom zaključilo.
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Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 2. 2008
St 38/2005
Os-2780/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakon
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Montaža in servis, Andrej Kačič s.p.
– v stečaju, Grabonoš 23, davčna številka
30696747, matična številka 5614150000,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 2. 2008

Izvršbe
In 07/00271
Os-2489/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 1999/01434 z dne 23. 2. 2000, ki je zoper
dolžnika Jožeta Urankarja postal pravnomočen dne 16. 9. 2000, v zvezi s sklepom
opr. št. In 2007/00271 z dne 20. 12. 2007,
Okrajnega sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Ivkoviča, opr. št.
IZV 2008/00101 z dne 5. 2. 2008, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in je last dolžnika Jožeta Urankarja, to je stanovanje št. 19, Ljubljanska c. 103, v Domžalah, zarubljena v korist upnika Gradbeno
podjetje in kamnolom Grasto d.o.o., zaradi
izterjave 509,25 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 2. 2008
In 07/00273
Os-2490/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 2003/01642 z dne 24. 9. 2004, ki je zoper
dolžnika Jožeta Urankarja postal pravnomočen dne 26. 10. 2004, v zvezi s sklepom opr. št. In 2007/00273 z dne 20. 12.
2007, Okrajnega sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Ivkoviča, opr.
št. IZV 2008/00100 z dne 5. 2. 2008, je
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in je last dolžnika Jožeta Urankarja, to je stanovanje št. 19, Ljubljanska c.
103, v Domžalah, zarubljena v korist upnika Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto
d.o.o., zaradi izterjave 521,90 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 2. 2008
In 224/2007
Os-2473/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 224/2007 z dne
4. 9. 2007, je bil dne 7. 1. 2008 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj,
ki ju po pooblastilu zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14 in 3. Domplan Kranj
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Ramadanu Sulejmaniju, Stošičeva 6,
Kranj, zaradi izterjave 128,20 € s pripadki,
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 18,
v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Stošičeva 6, Kranj, s pripadajočimi
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skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Ramadana Sulejmanija, Stošičeva 6,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2008
In 417/2007
Os-2474/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 417/2007 z dne
20. 12. 2007, je bil dne 7. 1. 2008 opravljen
v korist upnikov Janeza Narodeta in ostalih,
vsi Stošičeva 6, Kranj, ki jih po pooblastilu
zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, proti dolžniku, zaradi izterjave 72 €
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanje št. 18, v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Stošičeva 6, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem,
v lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2008
In 223/2006
Os-2544/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 223/2006 z dne
6. 7. 2006, je bil dne 21. 1. 2008 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro
Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a,
Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova cesta 14 in 3. Domplan
Kranj d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžnikoma Silvu in Liljani Porš, oba Župančičeva ulica 11, Kranj, zaradi izterjave
368,08 € s pripadki, rubež nepremičnine, to
je stanovanja št. 14, v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica
11, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2008
In 1669/2006
Os-2461/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 2. 2007, opr. št. In 2006/01669, je
bil dne 29. 3. 2007 opravljen v korist upnice
Komercialne banke Triglav d.d., Beethovnova 14, Ljubljana, rubež stanovanja št.
12 v II. nadstropju, na naslovu Ulica bratov
Učakar 16, Ljubljana, oznaka stavbe 1411,
last dolžnika Silič Mateja, Ulica bratov Učakar 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 876/2004
Os-36555/07
Okrajno sodišče v Brežicah je po
zemljiškoknjižni sodnici Branki Moldovan
Matjašič, s sklepom Dn št. 876/2004 z dne
19. 10. 2007, na predlog Dinos d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Vrviščar o.p. Kamnik,
odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji nepremičnine parc. št. 534/147, stanovanjska stavba
30 m2 in dvorišče 56 m2, k.o. Mostec, s počitniško hišo št. 177, tip c, sklenjene dne
29. 5. 1997, med Pionir Standard d.d.,

Kočevarjeva 4, Novo mesto, kot prodajalcem in Dinos d.d., Šlandrova 6, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino parc. št.
534/147, k.o. Mostec, stanovanjska stavba
30 m2 in dvorišče 56 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 1. 2008
Dn 1179/2006
Os-1870/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Turk Neže,
Dolenji Lazi 55, zaradi vknjižbe lastninske
pravice na parcelah št. 1107/69, 1107/70
in 1107/71, vse k.o. Ribnica ter parceli št.
1148, k.o. Dane in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 19. 10. 2007 začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne pogodbe, sklenjene
med Gorše Angelo, Zabukovec Jožetom,
Gerecke Magdo in Ott Marijo, kot prodajalci, ki jih je vse zastopal pooblaščenec Pajnič Branko ter Turk Emilom, kot kupcem,
z datumom 1. 11. 1993, katere predmet so
bile zgoraj navedene parcele, ki je bila prijavljena Davčni upravi Republike Slovenije,
Davčnemu uradu Kočevje, dne 3. 12. 1993,
pod številko prejemnega vpisnika 299, podpis pooblaščenca vseh prodajalcev Pajnič
Branka pa overjen pri Temeljnem sodišču
v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne 3. 12.
1993.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 3. 1. 2008
Dn 2758/2004
Os-32293/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Hobot Igorja,
Beblerjev trg 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju ter
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
3. 5. 2006 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe
o prodaji stanovanja št. 5, ki se nahaja v 2.
nadstropju večstanovanjske hiše v Dolenji
vasi, Šolska ul. 13, stoječe na parceli št.
399/2, k.o. Dolenja vas, v izmeri 61,05 m2,
skupaj z ustreznim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše ter funkcionalnem zemljišču objekta, ki je bila sklenjena
med Inles Hrast d.d., Prigorica 98, kot prodajalcem ter Obrenić Darinko, Dolenja vas,
Šolska ul. 13, kot kupovalko, dne 17. 8.
1993, prijavljena Republiški upravi za javne prihodke, Izpostavi Ribnica, dne 8. 9.
1993, pod številko prejemnega vpisnika 78,
podpis prodajalca pa overjen pri Temeljnem
sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne
15. 12. 1993.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
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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 Kočevju
dne 14. 11. 2007
Dn 30846/2004
Os-36559/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slavka Bajića, Ulica bratov Rozman
12, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Marko
Plevnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 16 v 3. nadstropju,
na naslovu Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana, ident. št. 16.E, podvl. št. 1468/16,
k.o. Moste, dne 27. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 30846/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe, ki izkazuje prehod lastninske pravice od Gradbenega industrijskega podjetja
Pionir p.o. na Pletenino p.o. v stečaju, za
dvosobno stanovanje št. 16 v 3. nadstropju, na naslovu Ulica bratov Rozman 12,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2007
Dn 11004/2007
Os-36686/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Dobroslave Antičevič,
Glavarjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 284.E, vpisano v podvložku št.
2827/146, v k.o. Bežigrad, dne 13. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 11004/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
225/65 z dne 18. 10. 1965, sklenjene med
prodajalcem SGP Grosuplje in kupcem Elektro Ljubljana, za garažo, ki ima sedaj identifikator 284.E in je vpisana v podvložku št.
2827/146, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2008
Dn 23637/2005
Os-1919/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bogdana Podlesnika,
Pokljukarjeva 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 4035/37, k.o. Vič, dne 30. 4.
2007, pod opr. št. Dn 23637/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:

– prodajne pogodbe št. 235/75-02/5
z dne 20. 3. 1975, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje iz Grosupljega ter Projektivnim podjetjem Emona
projekt, Tržaška, Ljubljana,
– pogodbe o zamenjavi stanovanj in prenosu osnovnih sredstev z dne 26. 4. 1975,
sklenjene med Tobačno tovarno Ljubljana,
o.sub.o., Ljubljana, Tobačna 5 in Projektivnim podjetjem Emona projekt, Tržaška,
Ljubljana,
– pogodbe o zamenjavi stanovanj in prenosu lastništva št. 362-46/90 z dne 22. 8.
1990, sklenjene med Tobačno tovarno Ljubljana, o.sub.o., Ljubljana, Tobačna 5 in
Zavodom Republike Slovenije za statistiko,
Vožarski pot 12, Ljubljana,
– aneksa k pogodbi o zamenjavi stanovanj in prenosu lastništva št. 362-46/90
z dne 22. 8. 1990, sklenjenega med Tobačno tovarno Ljubljana, o.sub.o., Ljubljana, Tobačna 5 in Zavodom Republike Slovenije za
statistiko, Vožarski pot 12, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2008
Dn 21212/2007
Os-2107/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Roberta Traunerja, Celovška cesta 287, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju
št. 85 v 10. nadstropju, v izmeri 72,87 m2,
na naslovu Celovška 287, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 2666/85, k.o. Dravlje, dne
10. 11. 2007, pod opr. št. Dn 21212/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine.
– kupne pogodbe št. 74-5099 z dne
12. 11. 1973, sklenjene med ZGP Giposs,
Dvoržakova 5, Ljubljana in Milatović Jurijem,
Vodovodna 13, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 22. 4. 1985,
sklenjene med Milatovič Jurijem, Celovška
287 in Marijanco Verbajs, Scopolijeva 19,
Ljubljana ter Apollonio Zvest, Pot pomorščakov 15d, Portorož.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2008
Dn 30301/2006
Os-2177/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jova Grahovaca, Preglov trg 7, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 39, v garažnem objektu GT 3/1, z identifikatorjem št. 52.E, podvl. št. 2241/52,
k.o. Slape, dne 17. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 30301/2006, izdalo sklep o začetku po-
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stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 150/99 z dne
18. 6. 1999, sklenjene med prodajalcem
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, ki
jo zastopa Predsednik uprave Jože Ločnikar
in kupcem Jovom Grahovcem, Preglov trg
7, Ljubljana, za garažni boks št. 39, v kleti objekta GT 3/1, v skupni neto površini
13,87 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 22020/2007
Os-2179/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Herle, Borova 2, Vir pri Domžalah, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 4 v pritličju, na naslovu Einspielerjeva
5, Ljubljana, z identifikatorjem št. 3.E, vpisani v podvl. št. 2831/3, k.o. Bežigrad, dne
17. 12. 2007, pod opr. št. Dn 22020/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-77/90 z dne 21. 11. 1990, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo
– Izvršni svet – Komisija za dodeljevanje
stanovanj in stanovanjskih posojil, ki jo zastopa predsednik komisije dr. Janez Dular in
kupcema Marijo ter Viktorjem Herletom, Einspielerjeva 5, Ljubljana, za enoinpolsobno
stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Einspielerjeva 5, v skupni
izmeri 40,35 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 7208/2006
Os-2180/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka Jančiča, Rusjanov trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 48 v kleti GT 3/3, na Osenjakovi ulici
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 43.E, vpisano v podvložku št. 2195/43, k.o. Slape, dne
18. 12. 2007, pod opr. št. Dn 7208/2006, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
GT 3/3-564/92 z dne 29. 4. 1992, sklenjene
med prodajalcem Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana p.o. Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 11, ki ga zastopa ZIL Inženiring d.d.
Ljubljana in kupcem Dušanom Lozinškom,
Bavdkova 8, Ljubljana, za garažni boks
št. 48/KL, v skupni neto površini 13,12 m2,
v garažnem objektu GT-3/3.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 18797/2004
Os-2181/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Žorž, Komanova 1, Ljubljana,
ki jo zastopa Rudolf Pucelj, Tržaška 208,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 15, na naslovu Brodarjev trg, Ljubljana, z identifikatorjem št.
110.E, vpisano v podvložku št. 1479/110,
k.o. Moste, z dne 18. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 18797/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1987, sklenjene med prodajalcema Ljubomirom in Dragico Bortek, Trg oktobrske revolucije 2, Ljubljana ter kupovalko Marijo Skale,
Antona Skoka 2, Domžale, za dvosobno
stanovanje št. 15, v I. nadstropju stanovanjske zgradbe v Ljubljani, na naslovu Trg oktobrske revolucije 2;
– kupne pogodbe z dne 31. 10. 1998,
sklenjene med prodajalko Marijo Skale, Trg
oktobrske revolucije 2, Ljubljana in kupovalko Ireno Cvetan, Zveza 19, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 15, v I. nadstropju
stanovanjske zgradbe v Ljubljani, Trg oktobrske revolucije 2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 22981/2006
Os-2262/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Melite Zorc, Jadranska 2, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Franjo Martinec iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 58, na naslovu Jadranska 2,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 15.E, podvložek št. 4340/15, k.o. Vič, z dne 1. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 22981/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-113/93 z dne 17. 8. 1994,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
- Center, Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, ki jo zastopa predsednik Izvršnega
sveta Janko Štajnbaher in kupovalko Zdenko Grasch, Jadranska 2, Ljubljana, za stanovanje št. 58, v stanovanjski hiši Jadranska 2, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 9.
1997, sklenjene med prodajalcem Ljubom
Graschem, Jadranska 2, Ljubljana in kupovalko Melito Zorc, Kebetova 2, Ljubljana,
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za dvosobno stanovanje št. 58, na naslovu
Jadranska 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2008
Dn 33790/2004
Os-2263/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Uninet d.o.o., Celovška 122, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
poslovni prostor B v pritličju, na Celovški
122 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 98.E,
podvl. št. 4263/2, k.o. Zgornja Šiška, dne
1. 2. 2008, pod opr. št. Dn 33790/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prenosu
lastninske pravice neznanega datuma, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs in
Progres Slovenj Gradec.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2008
Dn 2610/2007
Os-36301/07
Okrajno sodišče v Piranu po zemljiško
knjižni sodnici Ireni Šik-Zabukovec,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
predlagatelja Marka Padovana iz Portoroža,
Vojkova ulica št. 19, ki ga zastopa odvetnik Gianni Flego iz Kopra, zoper nasprotno
udeleženko Renato Brković iz Portoroža,
Kosmačeva 70, zaradi izbrisa stare hipoteke
in prepovedi odtujitve in obremenitve, dne
4. 1. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini s parcelo št. 5140/2,
k.o. Portorož, vpisani v vložku št. 1732,
last Padovan Marka do 1/2 in Padovan
Mitje do 1/2, se z dnem 4. 1. 2008 začne
postopek izbrisa stare hipoteke, vpisane
z Dn št. 671/92, na podlagi posojilne pogodbe z dne 23. 4. 1992, za zavarovanje
terjatve 1.210.000 SIT s pp in izbris prepovedi obremenitve, vpisane z Dn št. 2018/92
ter izbris prepovedi obremenitve in odtujitve, vpisane z Dn št. 56/93.
Hipotekarno upnico Renato Brković, Kosmačeva 70, Portorož se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke nasprotuje, da
v 3 mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke pri Okrajnem
sodišču v Piranu, pod št. Dn 2610/2007.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 1. 2008
Dn 2443/2007
Os-35468/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, je v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Križman
Marjana iz Logatca, Tovarniška cesta 12 j,
dne 3. 12. 2007, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:

– kupoprodajne pogodbe št. 1572/77
z dne 9. 11. 1977, sklenjene med »Gradnik«
Logatec, Podjetje za gradbene in komunalne dejavnosti, ki ga je zastopal direktor Igor
Pfajfar, kot prodajalcem in Sonjo ter Petkom
Popović, Tovarniška 12 b, Logatec, kot kupcema. Predmet pogodbe je nakup 7. garaže
v izmeri 12,58 m2 (4,75 x 2, 70 m),
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Sonjo in Petkom Popovič, Tržaška 4, Logatec, kot prodajalcema ter Arsenijević Cakanom, Tovarniška 22 b, Logatec, kot kupcem.
Predmet pogodbe je nakup 7. garaže v izmeri 12,58 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 1.
1993, sklenjene med Arsenijević Cakanom,
Tovarniška 22 b, Logatec, kot prodajalcem
in Željkom Miranom, Tovarniška 20, Logatec, kot kupcem. Predmet pogodbe je nakup
sedme garaže v izmeri 12,58 m2, v stanovanjski soseski S-11, parc. št. 1611/46, k.o.
Dolenji Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marjana Križmana, roj. 29. 11. 1969,
Logatec, Tovarniška cesta 12 j.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 1572/77
z dne 9. 11. 1977, nedatirane kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Sonjo in Petko Popović ter Arsenijević Cakanom in kupoprodajne pogodbe z dne 13. 1. 1993 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 12. 2007
Dn 1039/2007
Os-35469/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Kervina
Romana, Velika Ligojna 49, Vrhnika, dne
16. 11. 2007, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1992, sklenjene med prodajalcem Pišljar
Marjanom, Rovtarske Žibrše 35, Rovte in
kupcem Čepin Cirilom, iz Ljubljane, Sojerjeva 49, za enosobno stanovanje z oznako DM, v Logatcu, na Tržaški cesti 87 b,
v 2. nadstropju poslovno stanovanjskega
bloka, stoječega na parc. št. 299/1 in 295/6,
k.o. Gorenji Logatec, v izmeri 49,42 m2,
s pripadajočo kletjo v izmeri 3,3 m2, na Tržaški cesti 87 b, v Logatcu,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1993, sklenjene med Brenčič Jerkovič Maruško iz Logatca, Stara cesta 6, roj. 3. 11.
1958, (po pooblasitlu Ov. št. 887/93 z dne
18. 6. 1993, jo je zastopal Černigoj Dušan,
Logatec, Stara cesta 69), kot prodajalko in
Puntar Katjo iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar 58, roj. 13. 1. 1970, kot kupovalko, za
enosobno mansardno stanovanje z oznako
Dm v izmeri 49,42 m2, ki sestoji iz predprostora v izmeri 6,36 m2, kuhinje z jedilnico
v izmeri 11,90 m2, kopalnice z WC v izmeri
3,65 m2, bivalne sobe v izmeri 27,51 m2,
s pripadajočo kletjo, v II. nadstropju poslovno-stanovanjske zgradbe v Logatcu, Tržaška cesta 87 b, ki stoji na parc. št. 295/6 in
299/1, k.o. Gorenji Logatec;
za stanovanje z identifikacijsko št. 13.E,
stanovanje v etaži 4 (mansarda II. nadstropje) z oznako DM, s kletjo v etaži 1, v izmeri
51,15 m2, v Logatcu, Tržaška cesta 87 b.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe: Roman Kervina, roj. 18. 2.
1969, Velika Ligojna 49, do celote.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1992 in kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
1993, za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 12. 2007
Dn 2870/2007
Os-35470/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, je
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Špur Kristine, Vrhnika, Ob Ljubljanici 22, ki
jo po pooblastilu zastopa odvetnik Stanislav
Mauri z Vrhnike, Cankarjev trg 11, dne 3. 12.
2007, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362/781 z dne 4. 2. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo
za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad
25, ki ga je zastopal minister Janez Janša,
kot prodajalec in med Tomović Zofijo, roj.
3. 5. 1922, Vrhnika, Voljčeva 4, kot kupcem.
Predmet pogodbe je dvosobno stanovanje
na Vrhniki, v stanovanjskem bloku Voljčeva
4, parc. št. 632, k.o. Vrhnika, ki sestoji iz
sodbe 2x, kuhinje, kopalnice, WC, shrambe,
predsobe, balkona 2x, kleti, v skupni površini 73,64 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Kristine Špur, roj. 28. 7. 1938, Vrhnika, Ob Ljubljanici 22, do 1/1.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini prodajne pogodbe št. 362/781
z dne 4. 2. 1993, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 12. 2007
Dn 3663/2007
Os-2108/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Marije Tigeli, Na Zelenici 5c, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 334/81-05/20-46, o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 22. 9. 1981,
sklenjene med prodajalcem Imos – Splošno
gradbeno podjetje n.sol.o., takrat Taborska
cesta 13, Grosuplje in kupovalko Smiljo Marinc, takrat Tabor 9, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 30. 3. 1987,
sklenjene med prodajalko Smiljano Marinc,
takrat Cesta na Ostrožno 85, Celje in kupovalko Cecilijo Vočini, takrat Kumrovška 17,
Ljubljana,
– pogodbe o prodaji z dne 10. 3. 1989,
sklenjene med prodajalko Cecilijo Volčini,
takrat Na zelenici 5c, Vrhnika in kupovalko Nedo Bilokapič, takrat Ane Ziherlove 8,
Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje št. 4 (204.
E) v pritličju (2. etaži), s shrambo št. 4 v kleti
(1. etaži), v skupni izmeri 32,60 m2, v stanovanjski stavbi z naslovom Na Zelenici 5c,
Vrhnika, ki stoji na parc. št. 2045/1, vpisano
v podvložku št. 4270/38, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Tigeli, roj. 19. 12. 1940, Na

Zelenici 5c, Vrhnika, na podlagi teh pogodb
in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 9. 1992.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 1. 2008
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se razreši dolžnosti v zadevi pod opr. št.
I P 2247/2005.
Toženi stranki Alojzu Cvetanu, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P 2247/2005 postavi nova začasna zastopnica, odvetnica Mojca Dvoršek, Trg OF 14,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni, pravdni zadevi zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2007

N 136/2004
Os-2286/08
Na predlog predlagateljice Maje Marije Čikič, Hotemaže 81, Preddvor, se uvaja
amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj
bi se izgubile. Imetnik ter papirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnicah: serija BA, vrednost
1, delnice od št. 0005255 do 0005257, št.
del. 3, št. lotov 3.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2004

P 1223/2007
Os-1004/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožnem sodniku Mateju Paplerju, v pravdni zadevi tožeče stranke Ane Aljić, Goetz Str. 5,
Fechenheim, Frankfurt am Main, Nemčija,
ki jo zastopa Vojka Lampič Božič, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Ferencu
in Kuntiču, neznanega prebivališča, zaradi
ugotovitve lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine, dne 7. 1. 2008 sklenilo:
toženi stranki Ferencu Kuntiču se postavi
za začasno zastopnico odvetnica Andreja
Gutnik, Trdinova 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
II D 240/05
Os-31590/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinskem postopku po pok. Louisu F. Hočevarju,
roj. 15. 1. 1919, umrlem 17. 1. 2003, nazadnje stan. 9350 Babcock Boulevard, Pittsburgh, Pennsylvania, ZDA, državljanu ZDA,
dediču Donaldu L. Hočevarju, roj. 22. 3.
1941, katerega prebivališče je neznano, postavilo začasnega zastopnika v skladu z določilom 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 163. členom Zakona o dedovanju, in sicer
odvetnika Aleša Avbrehta, Slomškova 12 a,
Ljubljana. Postavljeni začasni zastopnik bo
zastopal imenovanega dediča v tem postopku vse do takrat, dokler imenovani dedič oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojne za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da mu
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
I P 2247/2005
Os-36299/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Sabini Lavrič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Štefana Keka, Ovčakova 9, Tacen,
Ljubljana - Šmartno (stari naslov Mengeška
cesta 73, Trzin), ki ga zastopa Ivan Šalinovič, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko Alojza Cvetana, neznanega prebivališča, prej Brilejeva 7, Ljubljana, oziroma
Rašica 12, Ljubljana - Šmartno, ki ga zastopa začasna zastopnica Marija Cej, odvetnica v Ljubljani, zaradi plačila 7.678,18
EUR (prej 1,840.000 SIT s pp), dne 27. 12.
2007 sklenilo:
začasna zastopnica, odvetnica Marija Cej, Slovenska cesta 28, Ljubljana,

P 823/2005
Os-2545/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Dimitarja Zakirova, Rusjanov trg 5, Ljubljana, proti toženi
stranki Nevenki Zakirov, Mašere Spasiča
11, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mirčič & Bitenc iz Ljubljane, zaradi
ugotovitve obsega skupnega premoženja,
pcto 20.864,63 ERU in v pravdni zadevi
po nasprotni tožbi tožeče stranke Nevenke
Zakirov, Mašere Spasiča 11, Ljubljana, ki jo
zastopa Odvetniška družba Mirčič & Bitenc
iz Ljubljane, proti toženi stranki Dimitarju
Zakirovu, Rusjanov trg 5, Ljubljana, zaradi
ugotovitve obsega skupnega premoženja,
pcto 20.864,63 EUR, dne 14. 2. 2008 sklenilo:
predlogu tožene stranke (po nasprotni
tožbi tožeče stranke) se ugodi in se tožeči
stranki (po nasprotni tožbi toženi stranki) Dimitarju Zakirovu postavi začasni zastopnik,
odvetnik Franjo Martinec, Komenskega 16,
Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od
dneva postavitve in do tedaj, dokler tožeča
stranka (po nasprotni tožbi tožena stranka)
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2008

Oklici dedičem
D 18/2008
Os-2541/08
Marija Mascalchini roj. Bolcic, roj. 29. 8.
1921, nazadnje stanujoča Via Muilizia 3,
Trst Italija, ki je umrla dne 6. 12. 2007, ni
napravila oporoke.
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Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 2. 2008
D 19/2008
Os-2542/08
Ivanka Poles, roj. 15. 9. 1925, nazadnje
stanujoča Poljane pri Podgradu 32, ki je umrla dne 8. 10. 1994, ni napravila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 2. 2008
D 20/2007
Os-1554/08
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Gavez Marjanu, sinu Antona, roj. 29. 12. 1957, poročenem, nazadnje stalno stan. Grobelno 47,
umrlem dne 8. 9. 1998, v skladu s 130/1 in
131/1 členom Zakona o dedovanju (ZD),
dne 17. 12. 2007 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Gavez Marjanu, da naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Gavez Marjanu se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Gavez Marjanu se postavi Veronika
Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 12. 2007

Oklici pogrešanih
N 2/2007
Os-2476/08
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. št. N 2/2007, da se razglasi za
mrtvega Franca Ličarja (tudi Ličer), sin Bartolomeja in Ane roj. Selak, roj. 22. 10. 1875,
v Cerknem, nazadnje stanujočega v Cerknem, Pot na Brce 6 (prej Cerkno 33).
Po podatkih iz knjige župljanov za župnijo Cerkno izhaja, da naj bi Franc Ličar umrl
v Ameriki leta 1902.
Sodišče je postopek za razglasitev za
mrtvega začelo na predlog predlagateljice
Minke Ličar iz Cerkna, Cesta OF 41. Predlagateljica ima pravni interes, da se Franca Ličarja razglasi za mrtvega, zaradi ureditve lastništva na parc. št. 348 in 349, vpisani v vl.
št. 277, k.o. Cerkno, katerih zemljiškoknjižni
lastnik je pogrešani Franc Ličer iz Cerkna,
Pot na Brce 6. Pogrešanemu Francu Ličarju
je bil za skrbnika postavljen Center za socialno delo Idrija.
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Vse, ki kaj vedo o življenju pogrešanega
pozivamo, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi oklica, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 14. 2. 2008
N 46/2007
Os-2319/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagateljice postopka Aurelije Rihter, Movraž
42a, Gračišče, zoper nasprotnega udeleženca
Antona Kneza, nazadnje stanujočega Movraž
6, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona
Kneza, roj. 18. 10. 1894, nazadnje stanujočega Movraž 6, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegove življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 1. 2008
N 41/2007
Os-2417/08
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Štefana Gecija, Cvetna ul. 10, Petišovci, v teku postopek za razglasitev za mrtvo Geczi Marijo, rojeno 12. 4. 1902, v Dolini
pri Lendavi, hčerko Jožefa in Verone, neznanega bivališča.
Pogrešano zastopa skrbnica Klavdija
Geci, roj. 21. 12. 1972, stan. Petišovci, Cvetna ul. 10, 9220 Lendava.
Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, v roku
3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 2. 2008
N 42/2007
Os-2418/08
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Štefana Gecija, Cvetna ul. 10, Petišovci, 9220 Lendava, v teku postopek za
razglasitev za mrtvega Geczi Jožefa, rojenega 7. 4. 1904, v Szecsiszentlaszlo na
Madžarskem, sina Jozsefa in Marije Kovač,
neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnica Klavdija
Geci, roj. 21. 12. 1972, stan. Petišovci, Cvetna ul. 10, 9220 Lendava.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 2. 2008
N 1/2008
Os-2102/08
Okrajno sodišče v Žalcu je v nepravdni zadevi opr. št. N 1/2008, po predlogu

predlagatelja Ivana Strožiča, Črni Vrh 19,
Tabor, ki ga zastopa odvetnik mag. Mitja
Tajnšek iz Žalca, v postopku za dokazovanje smrti Simona Ocepka in Anne Ocepek,
nazadnje stanujočih Črni Vrh, Tabor, o katerih ni znano drugega, kot da sta vpisana
kot lastnika nepremičnine parc. št. 651/5,
vpisane v vl. št. 88, k.o. Črni Vrh, in sicer
na podlagi odločbe sodišča z dne 25. 10.
1886, št. 1886. Gotovo je, da sta umrla
pred koncem 1. svetovne vojne, najkasneje
pa 31. 12. 1921 in tega dne nista preživela,
vendar listinskega dokaza o tem ni. Zato se
poziva vse, ki bi vedeli kaj povedati o življenju ali smrti Simona Ocepka in Anne Ocepek, da v roku 30 dni od objave tega oklica
to sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po
izteku roka potrdilo smrt obeh, katerih smrt
se dokazuje.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 29. 1. 2008

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 89/2007
Os-2724/08
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo obvešča, da pod opr.
št. Ng 89/2007 vodi nepravdni postopek za
določitev primerne denarne odpravnine izstopajočemu manjšinskemu delničarju družbe Color industrija sintetičnih smol, barv in
lakov d.d., Cesta komandanta Staneta 4,
Medvode, zoper glavnega delničarja Helios,
sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in
razvoj d.d., Količevo 2, Domžale. Predlog za
določitev primerne denarne odpravnine je
vložil izstopajoči manjšinski delničar Marko
Potočnik, Mala vas 34, Videm - Dobrepolje. Ostali manjšinski delničarji družbe Color
d.d., Medvode, ki imajo status delničarjev
te družbe na dan 22. 2. 2008, lahko v enem
mesecu od dneva objave tega obvestila
v Uradnem listu RS, vložijo svoje predloge za sodno določitev primerne denarne
odpravnine. Po poteku tega roka pa takšni
predlogi po 388/II člena v zvezi s 607/III
člena Zakona o gospodarskih družbah ne
bodo več dovoljeni.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2008
Ng 8/2007
Os-2781/08
Na Okrožnem sodišču v Kranju, Zoisova
2, Kranj, je bil v nepravdni zadevi Ng 8/2007
vložen predlog za sodni preizkus višine denarne odpravnine delničarjem družbe RTC
Krvavec d.d., Grad 76, Cerklje na Gorenjskem. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.
točke tretjega odstavka 605. člena Zakona
o gospodarskih družbah–1 (ZGD-1), lahko
v enem mesecu od objave obvestila o vložitvi predloga vložijo svoje predloge za preizkus višine denarne odpravnine.
Po poteku tega roka predloga ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 2. 2008
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 24/2008
Rg-36564/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenika za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Pohištvo Trade trgovsko podjetje d.o.o., Slovenske Konjice, Liptovska
ul. 34, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 27. 12. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Opifex podjetje za proizvodnjo, storitve in
trgovino d.o.o., Stopno 1, Makole, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 7. 1. 2008
Srg 7070/2007
Rg-20901/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
Hala 12, trgovina in gostinstvo d.o.o., Mašera Spasičeva 8, Ljubljana, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
Hala 12, trgovina in gostinstvo d.o.o.,
Mašera Spasičeva 8, Ljubljana, matična
številka 2127784, reg. št. vl. 1/42109/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 31. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Eurosport Trade,
trgovsko podjetje d.o.o., Mašera Spasičeva
8, Ljubljana in Tomas Sport 2, podjetje za trgovino d.o.o., Cesta na Brdo 109, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese

na zgoraj navedena družbenika, vsakemu
do ½.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2007
Srg 15638/2007
Rg-36673/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Nared &
Co založništvo, marketing in storitve d.n.o.,
Ljubljana, Erjavčeva 4, ki jo zastopa notarka
Draga Intihar iz Cerknice, Cesta 4. maja 16,
objavlja sklep:
družba Nared & Co založništvo, marketing in storitve d.n.o., Ljubljana, Erjavčeva 4, reg. št. vl. 1/25714/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Nared Matija, Dobec 18,
Begunje pri Cerknici in Nared Tadej, Dobec
14, Begunje pri Cerknici, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008

Srg 00101/2008
Rg-1860/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Eneon inženiring
d.o.o., Livada 11, Ljubljana, ki jo zastopa notar Jože Sikošek iz Ljubljane, Bravničarjeva
13, objavlja sklep:
družba Eneon inženiring d.o.o., Livada 11, Ljubljana, reg. št. vl. 1/34583/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnika z dne 28. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Perhavec Vojko, Livada 11,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2008
Srg 1823/2007
Rg-20221/07
Družba Bitra trgovina in storitve
d.o.o., Prešernova 22, Maribor, reg. št.
vl. 1/7922/00, katere družbenika sta Matjaž Bizjak in Metka Bizjak, oba Prešernova
22, Maribor, po sklepu družbenikov družbe
z dne 18. 6. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Matjaž
Bizjak in Metka Bizjak.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Baloh Zoran, Podkoren 046, Kranjska
Gora, potni list, št. PB0278562, izdala UE
Jesenice. gns-287928
Baltić Asim, Prečna pot 008, Domžale,
potni list, št. P00289157, izdala UE Domžale.
gns-288353
Baltić Sedžida, Prečna pot 008,
Domžale, potni list, št. P00289158, izdala
UE Domžale. gnt-288352
Banec Davorka, Trg na Stavbah 014,
Litija, potni list, št. P00711807, izdala UE
Litija. gnn-287908
Borštnik Maruša, Rakitna 024A,
Preserje, potni list, št. P00620161, izdala
UE Ljubljana. gnd-287918
Božič Adelja, Oljčna ulica 001, Izola –
Isola, potni list, št. P00171113, izdala UE
Izola. gnc-288069
Brankovič Jožef, Rodine 027, Žirovnica,
potni list, št. P00306605, izdala UE Jesenice.
gni-288363
Bukovec Frenki, Trebinjska ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00611683, izdala
UE Ljubljana. gnq-287930
Crnogorac Srđan, Dolenjska cesta 045E,
Ljubljana, potni list, št. P00609969, izdala
UE Ljubljana. gnb-287920
Čekada Gregor, Maistrova ulica 020,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00619419,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnj-288362
Ćurić Slavko, Javornik 037, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P01052742, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnx-287923
Derossi Dubravka, Zavrtače 005, Višnja
Gora, potni list, št. P00566826, izdala UE
Grosuplje. gnf-287916
Družina Mojca, Črtomirova ulica 023,
Ljubljana, potni list, št. PB0018050, izdala
UE Ljubljana. gnh-288364
Flander Simon, Tovarniška ulica 027,
Celje, potni list, št. PB0013978, izdala UE
Celje. gnr-288354
Gavrić Blaženko, Log 025, Hrastnik,
potni list, št. P01099761, izdala UE Hrastnik.
gnc-287919
Gorinjac Nura, Ulica I. tankovske brigade
005, Sežana, potni list, št. P00359084,
izdala UE Sežana. gnl-288360
Grebenc Milko, Slomškova ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00397694, izdala
UE Ljubljana. gnb-288070
Hegeduš Veronika, Jamova cesta 019,
Ljubljana, potni list, št. P00369258, izdala
UE Ljubljana. gnl-287935
Hribernik Sever Anamarija, Bločice 030,
Grahovo, potni list, št. PB0091214, izdala
UE Koper. gnd-288068
Jaklin Brina, Ulica I. tankovske brigade
005, Sežana, potni list, št. PB0040782,
izdala UE Sežana. gnk-288361
Jerše Maruša, Ulica Tončka Dežmana
008, Kranj, potni list, št. P00027252, izdala
UE Kranj. gno-287907
Jurjevič Gregor, Drašča vas 015,
Zagradec, potni list, št. PB0027647, izdala
UE Ljubljana. gno-288357

Kolarič Primož, Ob železnici 010,
Maribor, potni list, št. P00583077, izdala UE
Maribor. gnh-287914
Kopi Milica, Verd 005, Vrhnika, potni
list, št. P00733129, izdala UE Vrhnika.
gnl-288235
Kordič Milan, Ulica 21. oktobra 015A,
Črnomelj, potni list, št. P00887131, izdala
UE Črnomelj. gnn-287933
Lapornik Martina, Badovinčeva ulica
002, Laško, potni list, št. P00404305, izdala
UE Laško. gnk-287911
Lenček Nataša, Alešovčeva ulica 034,
Ljubljana, potni list, št. P00842868, izdala
UE Ljubljana. gne-288067
Lesjak Niko, Žlabor 003, Nazarje, potni
list, št. P01052867, izdala UE Mozirje.
gny-287922
M Halilović Jožefa, Gavce 021, Šmartno
ob Paki, potni list, št. P00316762, izdala UE
Velenje. gnv-287925
Madronič Čelić Ivana, Šišenska cesta
002, Ljubljana, potni list, št. P00595484,
izdala UE Ljubljana. gnq-288230
Markelj Tatjana, Zgornja Bistrica 083,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00439190,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnv-288350
Miklič Urška, Blekova vas 005, Logatec,
potni list, št. P00325451, izdala UE Laško.
gnl-287910
Nikolić Srečko, Ulica Vide Pregarčeve
025, Ljubljana, potni list, št. P00867645,
izdala UE Ljubljana. gno-288232
Nose Jožef, Kotor Varoš, Podbrđe b.b.,
potni list, št. PB0277552, izdala UE Kamnik.
gnk-287936
Pajk Urška, Štebijeva cesta 019,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00409738,
izdala UE Ljubljana. gnp-288356
Pišek Bojan, Lovrenc na Dravskem
polju 077A, Lovrenc na Dravskem polju,
potni list, št. P00078304, izdala UE Ptuj.
gnj-287912
Pogačnik Marija, Ulica Malči Beličeve
081, Ljubljana, potni list, št. P01200750,
izdala UE Ljubljana. gne-287917
Rojc Mia, Ulica Vinka Vodopivca 123,
Nova Gorica, potni list, št. P00892397,
izdala UE Nova Gorica. gnq-288355
Rojnić Tea, Praga, Jana Masaryka
457/1, potni list, št. P00073378, izdala UE
Dravograd. gng-287915
Seferović Emina, Kumarjeva ulica 006,
Izola – Isola, potni list, št. PB0154913,
izdala UE Izola. gnn-288358
Svetina Irena, Krnica 084, Zgornje
Gorje, potni list, št. P00895858, izdala UE
Radovljica. gnn-288233
Šećić Hamzalija, Koželjskega ulica 001,
Velenje, potni list, št. P00669793, izdala UE
Velenje. gnw-287924
Štajer Janez, Grad 173A, Grad, potni list,
št. P00051386, izdala UE Murska Sobota.
gnz-287921
Šteblaj Janina, Aškerčeva ulica 007,
Domžale, potni list, št. PB0063649, izdala
UE Domžale. gnp-288231
Štrukelj Katarinabarbara, Magajnova
ulica 003, Ljubljana – Črnuče, potni list,
št. P00048267, izdala UE Ljubljana.
gnm-288359

Štrukelj Skočir Judita, Potoki 009,
Kobarid, potni list, št. P00593865, izdala
UE Tolmin. gnu-288351
Tufek Adi, Novi svet 015, Škofja Loka,
potni list, št. P01111587, izdala UE Škofja
Loka. gnr-287929
Tuk Marko, Kardeljev trg 002, Velenje,
potni list, št. P00265134, izdala UE Velenje.
gni-287913
Urlep Mateja, Rožna ulica 013, Logatec,
potni list, št. P00615689, izdala UE Logatec.
gno-287932
Vignjević
Cetinski
Filip,
Rožna
dolina, cesta VI 003, Ljubljana, potni
list, št. P01200512, izdala UE Ljubljana.
gnm-287909
Vižintin Marija, Parecag 099, Piran
– Pirano, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000100374, izdala UE Piran.
gnx-288248
Vrankar Darija, Sostrska cesta 002B, Ljubljana – Dobrunje, potni list, št. P00740671,
izdala UE Ljubljana. gnm-287934
Zajtl Žužana, Gašperšičeva ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00383120, izdala
UE Ljubljana. gnp-287931
Zanoškar Diana, Černigojeva ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00483646, izdala
UE Ljubljana. gnk-288236
Zanoškar Matjaž, Celovška cesta 480A,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00849900,
izdala UE Ljubljana. gnm-288234
Zorec Frančišek, Babinci 066, Ljutomer,
potni list, št. P00324412, izdala UE Ljutomer.
gnu-287926
Žan Katarina, Pševo 005A, Kranj,
potni list, št. PB0261353, izdala UE Kranj.
gnt-287927

Osebne izkaznice preklicujejo
Artič Anica, Rožna dolina, cesta VIII 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000467216.
gnp-288181
Avdić Fikret, Cesta revolucije 002 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002155957.
gnd-288118
Baloh Marinka, Valvazorjeva 019,
Izlake, osebno izkaznico, št. 000624829.
gny-287997
Bar Janša Adolfina, Pavšičeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279746.
gnn-288158
Baškovč Pavel, Cesta maršala Tita
004 A, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000559480. gnc-288119
Baznik Jure, Vinje 109, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 001032251.
gnt-288152
Benak Boro, Ulica Gradnikova brigade
017, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000467091. gno-288257
Benedičič Rajko, Prezrenje 021,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000825853.
gne-287992
Bizjak Gregor, Brestje 013, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002185497.
gnl-288035

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Bogdan Herman, Pristava 026 A,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000359673.
gnk-288061
Božič Eva, Vrbanska cesta 016 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001908426.
gnm-288134
Bradač Štefanija, Scopolijeva ulica 016 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000365637.
gnv-288150
Bratina Anja, Idrsko 082, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001691410. gnc-288269
Bratina Marija, Idrsko 082, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000117131. gnb-288270
Bratušek Marija, Spolenakova ulica 007,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000364796.
gnn-288058
Brečko Alojzij, Mačkovec 006, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
002126171.
gnb-288295
Brozovič Majda, Zgornje Stranje 006 C,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001183394.
gnv-288250
Budal Loredana, Novo Polje, cesta
III 023, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001600983. gnw-288199
Bukovec Aljaž, Trebinjska ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001592660.
gnz-288171
Bukovec Frenki, Trebinjska ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001610141.
gny-288172
Bukovec Tina, Trebinjska ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001678515.
gnw-288174
Canjko Predrag, Besednjakova ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002061044.
gng-288140
Cuderman Iva, Šentviška ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000174711.
gnj-288112
Čepe Jožef, Slatinski Dol 001, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000697387.
gno-288207
Čuš Neža, Dornava 004, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000494182. gno-288057
Dedić Ermin, Kebetova ulica 010,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000718303.
gne-288042
Dermastija Frančiška, Krenice 044,
Litija, osebno izkaznico, št. 000282392.
gnl-288085
Dolić Damjan, Križ 003, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001877953. gnb-288045
Fazlić Zehida, Gotska ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002046180.
gnn-288183
Ficko Leon, Večeslavci 044, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
001049151.
gnv-288275
Fras Popović Nada, Panonska ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000567454.
gnk-288136
Friš Darko, Koroška cesta 053 C,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001416227.
gni-288138
Gaberščik Vida, Rutarjeva ulica 004 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764378.
gnb-288145
Gartner Janez, Ulica Milene Korbarjeve
021, Kranj, osebno izkaznico, št. 000255630.
gnd-288093
Gjergjek Anton Sašo, Grad 026,
Grad, osebno izkaznico, št. 002249048.
gny-288272
Golubić Darja, Nušičeva ulica 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 002088781.
gny-288097
Grom Karmen, Krtina 027, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001981278.
gni-288038

Hlade Franc, Zgornja Kungota 064,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000255571. gnq-287955
Hočevar Frančiška, Sarsko 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167855.
gnq-288155
Hodošček
Emil,
Zenkovci
038,
Bodonci, osebno izkaznico, št. 000806047.
gnw-288274
Hohnjec Irena, Mucherjeva ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000664111.
gnl-288160
Hrast Friderik, Neubergerjeva ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000047187.
gnt-288202
Hrvatin Roman, Harije 043, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000621664.
gnb-287970
Hudorovac
Maja,
Sovinek
005,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001871152.
gnm-288059
Jamnik Simona, Na cvetači 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001453591.
gni-288163
Jančar Andrej, Ob Ljubljanici 036 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002249172.
gns-288153
Japelj
Barbara,
Trdinova
ulica
014 C, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000518196. gnf-288266
Jekovec Alojzija, Kranjska cesta 003,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000075987.
gnr-288254
Jelačić Iztok, Preloge 013, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001984995.
gnt-288052
Jelen Maj, Malgajeva ulica 006,
Celje, osebno izkaznico, št. 001867195.
gnb-288095
Jelerčič Anja, Lukežiči 001 E, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
002095855.
gnn-288258
Jensterle Robert, Ribčev Laz 017,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001149853.
gni-287988
Jovan Jernej, Lešje 006, Celje, osebno
izkaznico, št. 000692279. gnc-288094
Jurčić Jure, Dekani 023 B, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000473070. gni-288088
Kavčič Boštjan, Gostičeva cesta 057,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000906921.
gnj-288262
Kavčič Mojca, Cesta na Rožnik 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001007257.
gnc-288194
Kesak Niko, Plač 028, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001640513.
gnq-288280
Kesak Timi, Plač 028, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001866488.
gnp-288281
Kočet Sandra, Plač 028, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001640517.
gnr-288279
Kogovšek Vilma, Prečna pot 002,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000563419.
gnt-288127
Kokol Franc, Janežovci 012 B,
Destrnik, osebno izkaznico, št. 000586774.
gns-288278
Kokol Ladislav, Sečovlje 002 A, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 002234188.
gnk-288086
Kolar Anita, Zbelovo 049 A, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000207163.
gnp-288056
Kolarič Jožefa Marija, Trstenjakova
ulica 005, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001100923. gne-288167
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Kopi Milica, Verd 005, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001015461. gnw-288324
Kosi Darja, Cesta prvih borcev 5,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000820488.
gnc-287894
Kosi Sabina, Ulica Rudija Papeža 034,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001871176.
gne-288092
Kosi Sabina, Mekotnjak 037, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
002119534.
gnr-288104
Košler Zvonko, Boga vas 001, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001778440.
gng-288090
Kovačič Albert, Kampel 030 A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000768088. gnh-288089
Kovačič Dušan, Zaloška cesta 083,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001987403.
gnd-288143
Križman Kristina, Rožice 015, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002026014.
gnv-288100
Kumše Sabina Aleksandra, Gorenje
Blato 114, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001958307. gny-288197
Kunaver Vilko, Ljubljanska cesta 088,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000474726.
gnl-288260
Lavrenčič
Marija,
Borjana
030,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001971332.
gnd-288268
Levstik Klemen, Željne 038, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
002044896.
gnp-288106
Likar Marija, Cankarjeva ulica 003, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001496851.
gnp-288256
Lisjak Darja, Ulica heroja Staneta 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001630592.
gnp-288131
Lončarič Rajko, Tlake 049, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001675286.
gnn-288283
Lorbek Blaž, Kettejeva ulica 006,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000890118.
gnc-288044
Lušin Franc, Bernekerjeva ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385159.
gns-288178
Maček Matjaž, Slovenska cesta 038 D,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000994950.
gnj-288037
Mali Martina, Cesta treh talcev 034,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001448960.
gns-288103
Marinček Ivana, Martina Krpana ulica
065, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000711295. gne-288192
Martinc Kristina, Ob pošti 007, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
002221425.
gnn-288083
Medved Nejc, Gabrovka 060, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
002208709.
gnm-288084
Mele Andrej, Velika Ligojna 029,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001049249.
gnw-288124
Mešinović Sanja, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000944577.
gng-288165
Mihelčič Gita, Jurčičeva ulica 005,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001783393.
gng-288040
Mikolič Damjan, Glavarjeva ulica 047,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001038385.
gnq-288205
Mirković Slavko, Hraše 046, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000973911.
gng-288115
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Močnik Justin, Trebinjska ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000351985.
gno-288182
Močnik Larisa, Cesta Ceneta Štuparja
067, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001760060. gnv-288200
Močnik Marija, Cesta Ceneta Štuparja
067, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001846931. gnx-288198
Močnik Sonja, Zagorica nad Kamnikom
015, Kamnik, osebno izkaznico, št.
001534704. gnt-288252
Mustafić Mirsada, Ulica Slavka Gruma
082, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002268363. gne-288267
Nagode
Jožica,
Podolnica
047,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000482055.
gni-287963
Narobe Matija, Študljanska cesta 089,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002140314.
gnf-288041
Novak Danica, Cesta Toneta Tomšiča
016, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001159449. gns-288253
Oblak Janez, Cesta 6. maja 010,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000089550.
gnc-287944
Oček Klemen, Novo naselje 004,
Hoče, osebno izkaznico, št. 000815961.
gnl-288135
Ogrinc Ana, Podgorica 066, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000289080.
gnd-288168
Ogrinec
Tončka,
Podgorje
005,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000688611.
gnu-288251
Omahen Ivana, Bratov Jakopičev
ulica 003, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001879938. gnx-288148
Ožbolt Ljerka, Homec, I. ulica 002 A,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000601808.
gnh-288264
Pajek Kolar, Zbelovo 049 A, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001693448.
gnq-288055
Pavlič Kristjan, Rudarska cesta 010,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001959623.
gnu-288001
Perc Alojz, Gabrijele 031 A, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001718752.
gnm-287959
Perša Franc, Čučkova ulica 003,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001776265.
gnv-287975
Pertinač Lovro, Nicina 030, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001715430.
gnu-288276
Pervanje Marija, Vošnjakova ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000885847.
gnk-288161
Petač Ivana, Ulica bratov Učakar 050,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001847218.
gnk-288186
Pfeifer Sonja, Pod lipami 046, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000541031.
gnp-288156
Podrepšek Lizika, Valjavčeva ulica 001,
Celje, osebno izkaznico, št. 001309157.
gnx-288098
Podržaj Vesna, Velika Račna 016,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001704508.
gnf-288091
Poljanšek Karmen, Levstikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001866542.
gnj-288187
Poljanšek Leon, Levstikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001965586.
gnh-288189
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Poljanšek Matija, Levstikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001805764.
gng-288190
Prevolšek Saša, Zadružni trg 010,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000789618.
gnn-287983
Prosenik Tino, Jesenice 005, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000020890. gnp-288031
Purkart Terezija, Dunajska cesta 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000441544.
gnb-288195
Rak Ivan, Cesta Cirila Kosmača 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001246574.
gnu-288051
Repar Romana, Trebinjska ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001592661.
gnx-288173
Ribič Mirko, Braslovče 056, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001077525. gnm-288034
Rizvić Danica, Vojkova cesta 091,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000627937.
gnq-288180
Robin Simon, Pameče 241 C, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002225645.
gnq-288255
Rozman Magda, Moše 026, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000518318.
gny-288047
Rozman Tomaž, Šentviška ulica 038,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001935986.
gnx-288048
Rus Jasna, Podmilščakova ulica 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002088037.
gns-288203
Ržen Milenka, Novo Polje, cesta I 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000249584.
gnc-288169
Sabotin Izidor, Cvetno naselje 009,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001543040.
gnx-288273
Sakelšek Merita, Sladka Gora 006,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001174254. gne-287942
Sečnik Janko, Cesta v Log 014,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000421825. gnw-288249
Sedminek Jožica, Zalog pri Šempetru
016, Žalec, osebno izkaznico, št. 001249109.
gnn-288033
Seničar Marko, Koroška cesta 116,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000231480.
gno-288132
Sivec Špolar Nada, Tržaška cesta 082 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000465303.
gnv-288175
Skaza Dejan, Cesta Borisa Kraigherja
001, Velenje, osebno izkaznico, št.
001592792. gnm-288284
Slapar Petra, Gorica 003 A, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001313481.
gnk-288261
Smajilović Izudin, Kardeljev trg 003,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000789841.
gny-287947
Soltič Ana, Močilno 009, Laško, osebno
izkaznico, št. 001889676. gnd-288293
Soltič Mojca, Močilno 009, Laško, osebno
izkaznico, št. 001667084. gnc-288294
Sovinc Rozalija, Justinova ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000409225.
gnk-288111
Stražišar Dejan, Cesta v Kostanj 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000327789.
gnz-288196
Strehovec Janez, Pleteršnikova ulica
005, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001739291. gnm-288184

Stržinar Bojan, Preška cesta 029,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001690279.
gnh-288114
Suša Anica, Ljubljanska ulica 067,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001022160.
gne-288142
Šinkovec Janez, Dolenje Dole 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000697129.
gno-288082
Šišek Anton, Ormoška cesta 045,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000094107.
gnt-288277
Škrbec Janez, Bukovje 015, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
002289652.
gnx-288123
Štefančič Izidor, Lovska ulica 005,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001192889. gnw-287949
Štravs Rajko, Cesta v hrib 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002036765.
gne-288117
Tajhmajster Ana, Ulica bratov Učakar
060, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001785863. gnt-288177
Tavčar Tina, Dutovlje 145, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001227347.
gnt-288102
Tomšič
Alojzij,
Kaplanovo
010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000770515.
gnh-288164
Toplak Jože, Slovenska ulica 037,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001753276. gnz-288271
Trlep Mojca, Iška vas 112, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001206277.
gnj-287962
Tršavec Erika, Hrastje-Mota 067, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001862679.
gnt-287952
Tuk Marko, Kardeljev trg 002, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001726363.
gnq-288130
Udovč Martin, Ragovska ulica 006, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001756679.
gng-288265
Urbanc Bogomir Henrik, Polje, cesta
XVI 005, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002164733. gnl-288185
Urlep Mateja, Rožna ulica 013,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001827416.
gnk-288036
Uršič Katja, Medenska cesta 083 E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324762.
gni-288113
Vidrih Maruša, Šturmova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730838.
gnf-288116
Vlachy Adam, Bratovševa ploščad 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108836.
gnf-288191
Vrankar Darija, Sostrska cesta 002 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000249806.
gnr-288179
Vrbančič Aleš, Krivec 085, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000448437.
gnd-288193
Vrbančič Jasna, Plitvički Vrh 001 A, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001895977.
gnu-287951
Vrbnik Lana, Malo Ubeljsko 025,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001567564.
gnr-288129
Vrhovški Branko, Pohorska ulica 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 001839091.
gnw-288099
Vučko Marija, Tacenska cesta 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000262032.
gnw-288049
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Vuković Luka, Vojkova cesta 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002074239.
gnr-288204
Weingerl Danilo, Podrečje 016 B,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000379200.
gni-288263
Zaninović Sara, Cesta Osvobodilne
fronte 031, Log pri Brezovici, osebno
izkaznico, št. 001150258. gnz-288121
Zavašnik Marija, Ellerjeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000069002.
gnp-288206
Zbodulja Dragutin, Zaloška cesta 228 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000246705.
gnz-288146
Zimšek Urška, Malgajeva ulica 006,
Celje, osebno izkaznico, št. 001867196.
gnz-288096
Zupan Mateja, Jesenovo 020, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 002100619.
gns-287978
Zupančič Primož, Spodnji Rudnik I 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000322071.
gnu-288151
Zupančič Rok, Selo pri Žirovnici 004 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001652879.
gnf-287941
Žnidarko Barbara, Lešje 003, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002135459. gny-287972

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Albreht Miha, Partizanska cesta 004,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 003065620, izdala UE Škofja Loka.
gnx-287973
Aljančič Gabrijela, Loka 063, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000736160, reg. št. 7111, izdala UE Tržič.
gne-287967
Andrejaš Franc, Zasap 10, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 556913, reg. št. 6921, izdala UE Brežice.
gnl-288285
Atanasov Delčo, Srednja vas pri Šenčurju
135, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001437287, reg. št. 53297, izdala
UE Kranj. gni-288288
Baler Anton, Panonska ulica 006 F,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, BE, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, H, št.
S 003200915, izdala UE Murska Sobota.
gnw-288024
Baloh Marinka, Valvazorjeva 019,
Izlake, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003212262, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnr-288004
Baloh Zoran, Podkoren 046, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003242710, izdala UE Jesenice.
gnk-287961
Barič Darja, Gosposvetska ulica 017,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001375762, reg. št. 52343, izdala UE
Kranj. gnq-287980
Barle Avrelija, Pleše 011, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h – vozi z očali, št. S 002143472,
reg. št. 152375, izdala UE Ljubljana.
gnj-288337
Baškovič Pavel, Cesta Maršala Tita
004 A, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, G, H, št. S 001475090, izdala UE
Jesenice. gnh-287964
Baznik Jure, Vinje 109, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.

S 003144036, reg. št. 256318, izdala UE
Ljubljana. gny-288147
Bekčić Ivan, Ulica Vide Janežičeve 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002093712, reg. št. 131693, izdala UE
Ljubljana. gno-288332
Bera Oliver, Polanškova ulica 021,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001989706, reg. št. 194373, izdala UE
Ljubljana. gnj-288012
Caf Čolnik Terezija, Engelsova ulica 044,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003253004, reg. št. 113416, izdala UE
Maribor. gnl-288310
Cergol Marija Marinka, Prušnikova ulica
124, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003145886, reg. št. 285615,
izdala UE Ljubljana. gnl-288010
Cmor Elek, Motovilci 071, Grad, vozniško
dovoljenje, kat. F, G, H, št. S 003047335,
izdala UE Murska Sobota. gnv-288300
Čahut Edita, Ulica Viktorja Kejžarja 037,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001424212, izdala UE Jesenice.
gng-287965
Derganc Mojca, Radvanjska cesta
014 C, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001768187, reg. št. 62887, izdala
UE Maribor. gnq-288305
Dmitrović Jan, Jagodje 053, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 000106080, izdala UE Izola.
gnu-288326
Dragić Duško, Preglov trg 007, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003019833, reg. št. 278938, izdala UE
Ljubljana. gnn-288008
Đekovski Marko, Križevci 156 A,
Križevci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002119641, izdala UE Murska Sobota.
gni-288013
Eržen Tomaž, Tominčeva cesta 004,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
vozi z očali ali lečami, št. S 001401541, reg.
št. 52777, izdala UE Kranj. gnj-288287
Etemaj Idriz, Cankarjeva cesta 024,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
omejitve zaradi zdr. razlogov: 05.01, 05.02
(20 km), 05.05, št. S 000897247, reg. št.
4250, izdala UE Tržič. gnf-287966
Faneli Vladimir, Garibaldijeva ulica 002,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 66876, reg. št. 8953,
izdala UE Piran. gnj-288087
Gabršček Melita, Gabrje 25, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1506640, izdala UE Tolmin. gnr-287979
Germadnik Aleš, Rudarjevo 020, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003249859, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-288125
Gombač Martin, Rožna dolina, cesta X
026, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001503719, reg. št. 219578,
izdala UE Ljubljana. gnk-287986
Goričnik Alma, Smlednik 013, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002027236, reg. št. 112193, izdala UE
Ljubljana. gnh-287989
Gračan Ana, Hudovernikova ulica 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003221977, reg. št. 294022, izdala UE
Ljubljana. gnf-288341
Grandl Zlatko, Šeronova ul. 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2254939, izdala UE Ptuj. gng-288240
Grdešič Silvo, Belokranjska cesta 23,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 0657981, reg. št. 1683, izdala UE
Črnomelj. gnm-288188
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Gregorc Tatjana, Tacenska cesta 133,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001791603, reg. št. 85867, izdala UE
Ljubljana. gnk-288011
Grobovšek Tina, Liminjan 026, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 000059270, reg. št. 14352, izdala
UE Lucija. gnp-288331
Hočevar Balon Barbara, Martinova ulica
053, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002147441, reg. št. 130439,
izdala UE Ljubljana. gns-288028
Hočuršćak Željko, Stara ulica 014,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002042869, izdala UE Murska
Sobota. gnw-288299
Holc Edvard, Senčak 19, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1332708. gng-288365
Holec Marjan, Tešanovci 034, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002043120, izdala UE Murska Sobota.
gnd-288018
Horvat Simona, Kočice 47, Žetale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1318384, izdala UE Ptuj. gnz-288046
Hozjan Ivan, Begunje na Gorenjskem
130, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H, št.
S 001712401, izdala UE Radovljica.
gnr-288304
Hrast Friderik, Neubergerjeva ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003241485, reg. št. 56879, izdala UE
Ljubljana. gnf-287991
Hübscher Alja, Gradišče na Pijavo Gorico
192, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1,
G, H, št. S 003068070, reg. št. 282784,
izdala UE Ljubljana. gny-288022
Jankole Andraž, Planina 127, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003210801, reg. št. 18270, izdala UE
Postojna. gnf-288141
Jurančič Martin, Meljska cesta 051,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001379843, reg. št. 102598,
izdala UE Maribor. gno-288307
Kadirić Safet, Zakotnikova ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001707388, reg. št. 31677, izdala UE
Ljubljana. gnh-288339
Kajin Ivan, Gornja Lokvica 054, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 003211443, reg. št. 5487, izdala UE
Metlika. gno-287957
Kajtazović Halil, Novi svet 010, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003212606, izdala UE Škofja Loka.
gnb-288170
Kastelic Marjan, Glinškova ploščad 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001991945, reg. št. 55215, izdala UE
Ljubljana. gnj-287987
Kavčič Boštjan, Ljubinj 047, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001951574, reg. št. 11544, izdala UE
Tolmin. gnb-288020
Kavčič Mojca, Cesta na Rožnik 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001995286, reg. št. 155849, izdala UE
Ljubljana. gnv-288025
Kham Marko, Pot na Fužine 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002028603, reg. št. 47525, izdala UE
Ljubljana. gnt-288002
Klarič Matej, Smrtnikova ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003042659, reg. št. 245815, izdala UE
Ljubljana. gnw-287999
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Klemen Boštjan, Fužine 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1085942, reg. št. 14720, izdala UE
Kamnik. gnz-287946
Kljun Ivan, Linhartova cesta 098,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000262579, reg. št. 89951, izdala
UE Ljubljana. gnq-288330
Kočet Sandra, Plač 028, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000773634, izdala UE Pesnica.
gno-288282
Kodrič Milan, Ulica 21. Oktobra 15 a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 2023609, izdala UE Črnomelj.
gnu-288176
Kopanja Milan, Polanškova ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001996813, reg. št. 141763, izdala
UE Ljubljana. gnz-287996
Kopi Milica, Verd 005, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2118727,
izdala UE Vrhnika. gnv-288325
Korat Alojz, Polene 040, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000975013, reg. št. 7807, izdala UE
Slovenske Konjice. gnf-288291
Korošec Andraž, Brdo 018, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003176921, reg. št. 16017, izdala UE
Slovenske Konjice. gnb-288120
Kovič Vida, Postaja 054, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001345525, reg. št. 26699, izdala UE
Novo mesto. gns-288053
Krajnc Marjan, Dornava 25/a, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1377312, izdala UE Ptuj. gnz-288071
Kranjc Primož, Kamnogoriška cesta 053,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001299347, reg. št. 217788, izdala UE
Ljubljana. gnl-288335
Kristofić Jožefa, Modrinjakova ulica 003,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000249705, reg. št. 38153, izdala UE
Maribor. gnn-288308
Kumše Sabina Aleksandra, Gorenje Blato
114, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003208158, reg. št. 190177,
izdala UE Ljubljana. gnb-287995
Kunstelj Mihael Franc Jožef, Tržaška
cesta 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 828514, reg. št. 4041, izdala
UE Vrhnika. gni-288313
Kupljenik Ana, Polje, cesta XXII 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H – voznik začetnik, vozi z očali in lečami,
št. S 002229104, reg. št. 278403, izdala UE
Ljubljana. gno-288032
Lah Stanko, Pongrce 15, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 4658115, izdala UE Ptuj.
gnd-288043
Lenassi Tomaž, Rožna dolina, cesta II
024, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, BE, C, CE, G, H, št. S 001864242, reg. št.
91109, izdala UE Ljubljana. gnh-288014
Lokmić Senad, Pod lipami 038, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001362846, reg. št. 46486, izdala UE
Celje. gnh-288139
Lušin Franc, Bernekerjeva ulica 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003069876, reg. št. 281539, izdala
UE Ljubljana. gns-288328
Majstorović Marko, Kovorska cesta 021,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003224793, reg. št. 8536, izdala UE Tržič.
gnz-287971
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Makarić Zoran, Gosposvetska ulica 011,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001641427, reg. št. 40455, izdala UE
Kranj. gnk-288286
Marn Tjaša, Ulica bratov Učakar 080,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003239187, reg. št. 272599, izdala UE
Ljubljana. gnf-288016
Martinc Kristina, Ob pošti 007, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003069565, reg. št. 273805. gny-288122
Matijević Ivan, Tabor 008, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001668247, reg. št. 8090, izdala UE
Cerknica. gnb-287945
Meglič Tomaž, Dolina 025, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003175013,
reg. št. 12415, izdala UE Tržič. gnc-287969
Mermolja Damijan, Skrilje 2 D, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F, G,
H, št. S 1970660, reg. št. 10426, izdala UE
Ajdovščina. gnx-288298
Mežan Anže, Zabreznica 053 D,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003026668, izdala UE Radovljica.
gns-288303
Mihelin Barbara, Novo Polje, cesta XI
006, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002084513, reg. št. 267381,
izdala UE Ljubljana. gnt-288327
Mikolič Damjan, Glavarjeva ulica 047,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001965053, reg. št. 196067, izdala UE
Ljubljana. gnl-287985
Mlakar Franc, Tržec 43 B, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 2221967, izdala UE Ptuj. gnh-288039
Moljk Katja, Podutiška cesta 069 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H – vozi z očali, št. S 003207893, reg. št.
256130, izdala UE Ljubljana. gnq-288030
Muha Simon, Trubarjeva ulica 011, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. SI 000100044, reg. št. 13396, izdala UE
Celje. gnr-288154
Ogrinc Ana, Podgorica 066, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000091333, reg. št. 78851, izdala UE
Ljubljana. gni-288338
Ogrinec Tončka, Podgorje 005, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000895925, reg. št. 11565, izdala UE
Kamnik. gng-288290
Omeri Adis, Prežihova ulica 3, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3199848, izdala UE Celje. gnj-288312
Osenčič Sašo, Spodnje Gorje 023,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 003212837, izdala UE
Radovljica. gnt-288302
Peharda Vesna, Prekmurska ulica 046,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003245123, reg. št. 113121, izdala UE
Maribor. gnp-288306
Perc Alojz, Gabrijele 031 A, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001875741, reg. št. 5180, izdala UE
Sevnica. gnn-287958
Pešl Mateja, Drankovec 029, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003060105, izdala UE Pesnica.
gnu-287976
Petek Tina, Tunjiška Mlaka 9f, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001372201, reg. št. 233269, izdala UE
Ljubljana. gnr-287954
Petrič Maja, Gačnik 001 A, Petrovci,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.

S 001484894, izdala UE Pesnica.
gnu-288201
Petrovčič Janez, Verd 84, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, E, F, G, H, št.
S 1845835, izdala UE Vrhnika. gny-288322
Pihlar Tatjana, Ulica Ante Trstenjaka 021,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002233236, reg. št. 277551, izdala UE
Ljubljana. gns-288003
Planinšek Blaž, Okrogarjeva ulica 007,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001295028, reg. št. 45665, izdala UE
Celje. gno-288157
Pokrivač Mirjana, Omahnova ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001825267, reg. št. 192587, izdala UE
Ljubljana. gno-287982
Poljanšek Karmen, Levstikova ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001549415, reg. št. 194875, izdala UE
Ljubljana. gnn-288333
Pribošič Mitja, Lošca 6, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3112007,
izdala UE Ljubljana. gnx-288323
Prosenik Tina, Jesenice na Dolenjskem
št. 5, Jesenice na Dolenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3066270, reg.
št. 15774, izdala UE Brežice. gnu-288101
Pušnik Mitja, Jadranska ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. SI 000059122, reg. št. 3917, izdala UE
Piran. gno-288007
Radošević Renata, Kovorska cesta 055,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003511744, reg. št. 65423, izdala UE
Kranj. gnm-287984
Rak Ivan, Cesta Cirila Kosmača 017,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001873194, reg. št. 14510, izdala
UE Ljubljana. gnr-288054
Rankel Daša, Seljakovo naselje 051,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001404752, reg. št. 52911, izdala UE
Kranj. gnc-287994
Ravnjak Sergej, Šušnikova ulica 023,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G,
H, št. S 003091846, reg. št. 19029, izdala
UE Slovenj Gradec. gnz-288296
Remic Marjan, Spodnje Kraše 035,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 002013184, izdala UE Mozirje.
gnk-288311
Repenšek Maša, Zgornji dol 051,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001681570, izdala UE Mozirje.
gnx-287998
Ropotar Danica, Kamnogoriška cesta
059, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001779177, reg. št. 21092, izdala
UE Ljubljana. gnx-288023
Rovtar Matjaž, Cankarjeva cesta 020,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H,
št. S 000739711, reg. št. 6225, izdala UE
Tržič. gny-288297
Rukše Mladen, Šišenska cesta 034,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001707685, reg. št. 162688, izdala
UE Ljubljana. gnq-288005
Ržen Milenka, Novo Polje, cesta I 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001587346, reg. št. 4633, izdala UE
Ljubljana. gng-288340
Sevšek Meta, Hladilniška pot 003 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– voznik začetnik, št. S 003191986, reg. št.
291289, izdala UE Ljubljana. gnz-288021
Simonič Nina, Balaševa ulica 007,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 003073279, reg. št. 137031, izdala UE
Maribor. gnm-288309
Smajilović Izudin, Kardeljev trg 003,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001890080, reg. št. 24, izdala UE
Velenje. gns-288128
Soltič Mojca, Močilno 009, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002169742, reg. št. 9803, izdala UE
Laško. gne-288292
Sovinc Rozalija, Justinova ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000932260, reg. št. 84055, izdala UE
Ljubljana. gnm-288159
Stegne Štefka, Visole 77, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000790260, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnp-287956
Stražišar Dejan, Cesta v Kostanj 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002219487, reg. št. 208551, izdala
UE Ljubljana. gnu-288026
Šavli Tina, Kvedrova cesta 017, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do 50
km/h, št. S 001868597, reg. št. 264081,
izdala UE Ljubljana. gnc-288019
Šepetavc Janja, Bizeljska cesta št. 75,
Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3216657, reg. št. 24051, izdala UE
Krško. gno-288107
Šešek Marija, Šenožeti 001 D, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002080847, reg. št. 112110, izdala UE
Ljubljana. gnm-288009
Škrbec Janez, Bukovje 015, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 003500782, reg. št. 18498. gnn-288133
Štravs Rajko, Cesta v hrib 007, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H,
št. S 003111189, reg. št. 156828, izdala UE
Ljubljana. gnf-288166
Švigelj Rok, Gubčeva cesta 003,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001925399, reg. št. 23829, izdala UE
Velenje. gng-288015
Tomšič Alojzij, Kaplanovo 010, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000184467, reg. št. 15902, izdala UE
Ljubljana. gnk-288336
Tomšič Matej, Rožna dolina, cesta X 018,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– voznik začetnik, št. S 003192259, reg. št.
282618, izdala UE Ljubljana. gnd-287993
Toplak Jože, Slovenska ulica 037,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003002867, izdala UE Murska
Sobota. gnr-288029
Trlep Mojca, Iška vas 112, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003017457, reg. št. 212454, izdala UE
Ljubljana. gnl-287960
Trop Miha, Zadružna ulica 019 B,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001184400, reg. št. 18386, izdala
UE Kamnik. gnh-288289
Tršavec Erika, Hrastje – Mota 067,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002180092, reg. št. 16466, izdala UE
Gornja Radgona. gnu-288301
Urlep Mateja, Rožna ulica 013,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002068767, izdala UE Logatec.
gnd-287943
Uršič Katja, Medenska cesta 083 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001418736, reg. št. 222281, izdala UE
Ljubljana. gnj-288162
Vrankar Darija, Sostrska cesta 002 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

Ekonomske šole – smer poslovni tehnik,
izdano leta 2001. gnj-288212
Cmok Barbara, Tratna ob Voglajni 11,
Gorica pri Slivnici, spričevalo o zaključnem
izpitu PTT SŠC Ljubljana, izdano leta 1991.
gnc-288244
Časar Katja, Mačkovci 37, Mačkovci,
spričevalo o končani OŠ Puconci, izdano
leta 2006. gnb-288370
Čaušević Đemal, Arapuša 86, Bosanska
Krupa, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1980. gnw-288374
Čeh Irena, Grmada 8, Trebnje, zaključno
spričevalo Centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje, izdano leta 2003. gnd-287968
Dimnik
Nejc,
Hladilniška
pot
1/a, Ljubljana, indeks, št. 22064820, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnp-287906
Fortin Tomaž, Ob gozdu 23, Mislinja,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra Velenje
– trgovec, izdano leta 2006. gnm-288259
Gajšek Damjana, Rajh Nade 15,
Ljutomer, spričevalo Zdravstvene šole
Rakičan – zdravstveni tehnik, izdano leta
1984. gnc-288369
Garibović Đemal, Za Savo 10, Hrastnik,
spričevalo 7. in 8. razreda Vzgojno
izobraževalnega zavoda Veržej, izdano leta
1983 in 1984. gnr-288079
Gligorević Milivoje, Glavarjeva ulica
49, Ljubljana, spričevalo o konačni šoli za
voznike motornih vozil Ljubljana, izdano leta
1978. gnd-287893
Graberski Jana, Pristavica 5, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Novo mesto, izdano leta 2000 in 2001.
gnr-288229
Grabnar Klavdija, Adamičeva 11,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnc-288344
Gračan Mirko, Kamniška cesta 1/a,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
Ljubljana, št. 116-1878/79 izdano na ime
Trezić Stevo, stanujoč Virovitica, izdano leta
1981. gnm-288209
Gramc Simona, Mrzlava vas 26/a,
Brežice, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice
– ekonomska gimnazija, izdana leta 2007.
gnl-288060
Gros Anja, Cesta na Polževo 25, Višnja
Gora, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2007. gnv-288225
Guzelj Janez, Gorenjska c. 29, Naklo,
spričevalo 3. letnika SEUAŠ Kranj
– ekonomski tehnik, izdano leta 1997.
gnx-288373
Ilar David, Ulica Slavka Gruma 44,
Novo mesto, indeks, št. 64060072, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gni-288063
Ilić Vladka, Staneta Rozmana 3,
Črnomelj, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Črnomelj, izdano leta 2000 in
2001. gnh-288314
Jaklič Nataša, Svržaki 2, Metlika,
spričevalo 4. letnika Srednješolskega centra
Novo mesto, št. I/ZV 1044, izdano leta 1999.
gnw-288074
Jaklič Nataša, Svržaki 2, Metlika,
spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra
Novo mesto, št. I/ZV 10444, izdano leta
1998. gnv-288075
Jaklič Nataša, Svržaki 2, Metlika,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu

št. S 001366580, reg. št. 105782, izdala UE
Ljubljana. gnr-288329
Vreček Štefan, Srednja vas pri Šenčurju
135, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000643768, reg. št. 19301, izdala
UE Kranj. gnv-288000
Vrhovec Anton, Vače 069, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, G, H, št.
001465978, reg. št. 512, izdala UE Litija.
gnv-288050
Zadravec Jan, Kal 039, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003061321, reg. št. 17847, izdala UE
Postojna. gnj-288137
Zorič Jure, Hrastarjeva ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001920949, reg. št. 206023, izdala UE
Ljubljana. gnt-288027
Zrimšek Urška, Malgajeva ulica 006,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001399466, reg. št. 39048, izdala UE
Celje. gnc-288144
Zupan Mateja, Jesenovo 020, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003518504, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw-287974
Zupančič Primož, Spodnji Rudnik I 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001920191, reg. št. 196312, izdala UE
Ljubljana. gnm-288334
Žavski Željko, Škapinova ulica 007,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003533293, reg. št. 29332, izdala UE
Celje. gnw-288149
Žunko Primož, Gornji trg 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003102242, reg. št. 261371, izdala UE
Ljubljana. gne-288017

Zavarovalne police preklicujejo
Peterlin Karmen, Kidričeva 4, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 50500008732, izdala
zavarovalnica KD življenje. gny-288222

Spričevala preklicujejo
Anakiev Alma, Na Mlaki 1b, Radovljica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Tolmin.
gnt-288227
Apotekar Andrej, Rupe 4, Šmartno v
Rožni dolini, maturitetno spričevalo Srednje
kmetijske, gospodinjske šole Šentjur, izdano
leta 2002. gnc-288319
Arko Sonja, Krivec 046, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 4. letnika, Šolskega
centra za kemijo, metarulgijo in papir, izdano
na ime Ogulin Sonja. gnx-288348
Balek Suzana, Šalovci 166/c, Šalovci,
spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške šole
Maribor – vzgojiteljska šola, izdano leta
1979 in 1980, izdano na ime Đurišič Suzana.
gny-288247
Bašek Branko, Dolenji Leskovec 67,
Brestanica, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole Krško, izdano leta 1991 in
1993. gnz-287896
Bezjak Slavko, Drbetinci 55, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Dopisne
delavske univerze v Ljubljani – poklic
dimnikar, izdano leta 1974. gnj-288237
Cimerman Ksenja, Obrež 139/a, Središče
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu

Stran

Stran

1002 /

Št.

23 / 7. 3. 2008

Sredenješolskega centra Novo mesto, št.
I/ZV 1044, izdano leta 1999. gnx-288073
Janušić Dragutin, Prule 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. letnika Šole za voznike motornih vozil na
Ježici, izdano leta 1979. gni-288238
Jonuzoski Baškim, Rožna ulica 2,
Bohinjska Bistrica, certifikat, št. IZO-07-483,
opravljen v Šolskem centru Celje 6. 3. 2007.
gny-288105
Kašnik David, Troblje 28, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem. gns-288078
Kelemina Branko, Blanca 48, Blanca,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor – gradbeni tehnik, izdano leta 1973.
gnw-288224
Kepe Csilla Sabina, Kolodvorska 19,
Lendava – Lendva, spričevalo 2. in 3. letnika
Dvojezične srednje šole Lendava, izdano
leta 2006 in 2007. gnj-288316
Klepec Nenad, Papeži 1, Osilnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, št. 15-73/5-665,
izdano leta 1998. gng-288315
Kovač Tadeja, Tavčarjeva 5, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Šentvid. gnz-288346
Kranjc Antonija, Lukovec 19, Boštanj,
spričevalo 6. razreda OŠ Cerklje ob Krki,
izdano leta 1985. gnl-288210
Lovrenčič Vera, Biš 62/a, Ptuj, spričevalo
o končani OŠ Tone Znidarič Ptuj, izdano na
ime Majarič Vera. gns-287903
Mali Barbara, Paderšičeva ulica 18,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške
in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1993, 1994. gnb-288345
Matuš Ivica, Posedarska 31/c, 10020
Zagreb, spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1977. gnu-288226
Mikanović Miroslav, Ulica Koroškega
bataljona 9, Ljubljana, indeks, št.
11242007116, izdala Višja šola za
multimedije v Ljubljani. gne-287892
Mrak Urška, Mestni trg 7, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid
Ljubljana, izdano leta 1999, izdano na ime
Dolinar Urška. gnd-288343
Muzga Irma, Sostrska cesta 10, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1975
in 1976. gnf-287891
Nahtigal Boštjan, Predstruge 15/a,
Grosuplje, spričevalo 5. razreda OŠ Ivančna
Gorica, izdano leta 1985. gnn-288108
Naka Anja, Mestni trg 24, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja šola za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdan na ime
Vodopivec Anja. gnb-287895
Novak Lidija, Dolenja vas 9, Otočec,
letno spričevalo 4. letnika Srednje tehnične
in zdravstvene šole Novo mesto, izdano
na ime Rapuš Lidija, šolsko leto 1993/94.
gnq-288080
Pirc Danijela, Apnenik pri Boštanju 56,
Boštanj, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 2002. gnu-288076
Popović Saša, Nazorjev trg 5, Koper
– Capodistria, diplomo Srednješolskega
centra Ljubljana. gny-287897
Ramić Adam, Raičeva ulica 17, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste.
gnf-288066
Ramić Adam, Raičeva ulica 17, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ prehodni mladinski
dom Jarše. gng-288065
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Rorman Branka, Vikrče 18/b, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Upravno
admninistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1981 in 1982. gnp-287981
Rus Marjan, Zvezda 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje policijske šole v Tacnu,
izdano leta 1993 in 1994. gnh-288239
Sivka Zdenka, Grliče 32, Podplat,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Boris
Kidrič Celje, izdano leta 1979. gnc-288219
Slavec Malneršič Andreja, Trnje 66,
Prestranek, diplomo Srednje tehniške in
naravoslovne šole v Postojni – lesarski
tehnik, izdana leta 1986. gnh-288214
Sprečaković Vujadin, Hladilniška pot 28,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto, št. 3589,
izdano leta 1978. gnn-288208
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu, ki ga je izdala
Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana, leta 1998, na
ime Alenka Peterka, roj. 19. 1. 1979, v kraju Ljubljana, stanujoča Finžgarjeva 7, 1230
Domžale. Ob-2764/08
Stajnko Vincenc, Preglov trg 10,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole Maribor – dimnikar, izdano
leta 1975. gnx-288223
Strle Martina, Črna vas 238, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2006 in 2007.
gnq-287905
Šalamon Sabina, Krmelj 34, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Poklicne in strokovne
šole Bežigrad, izdano leta 2000 in 2001.
gnd-288318
Škurte Hasani, Čečovlje 2, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnika
Poklicne in ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnf-288366
Škurte Hasani, Čečovlje 2, Ravne na
Koroškem, spričevalo poklicne mature na
Poklicni in srednji ekonomski šoli Slovenj
Gradec. gne-288367
Štunek Andreja, Šmiklavž 7/b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, zaključno spričevalo
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnt-287902
Švarc Laura, Ramovševa ulica 65,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Josip Jurčič, izdano leta 1995.
gnw-288349
Trinkaus Ines, Bisečki vrh 58, Trnovska
vas, spričevalo o končani OŠ Voličina,
izdano leta 2003. gnr-287904
Vrakelja Sanja, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
1997 in 1998. gnb-288320
Winkler Jana, Čepovan 61, Čepovan,
spričevalo 4. letnika Srednješolskega centra
Nova Gorica – kmetijski tehnik, izdano leta
1986. gne-288217
Winkler Jana, Čepovan 61, Čepovan,
spričevalo 3. letnika srednješolskega centra
Nova Gorica – kmetijski tehnik, izdano leta
1985. gnd-288218
Winkler Jana, Čepovan 61, Čepovan,
diplomo Srednješolskega centra Nova
Gorica, št. 643, izdana leta 1986.
gnf-288216
Zadravec Vladimir, Kobilje 28, Kobilje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje,

poklicne in tehniške šole v Murski Soboti
– mizar, izdano leta 1969. gnm-288109
Zalar Blanuša Danica, Spodnja Senica
32/b, Medvode, spričevalo o končani OŠ
heroja Franca Bukovca Medvode Preska,
izdano leta 1985, izdano na ime Zalar
Danica. gni-288213

Drugo preklicujejo
Asani Remzija, Ljubljanska 21, Izola –
Isola, delovno knjižico. gny-288372
Čebela Dušanka, Laze pri Borovnici 9/a,
Vrhnika, delovno knjižico. gnh-288064
Dariž Božica, Nasirec 13, Kozina, delno
knjižico, ser. št. 31165, reg. št. 10602,
izdana leta 1985. gng-288215
Grm Blaž, Kompolje 103A, VidemDobrepolje, potrdilo o opravljenem izpitu
za vožnjo s traktorjem, izdano pri Vito-L.
gny-288347
Jaušovec Allesandro, Dolga Lesa 11/47,
Ormož, delovno knjižico. gnz-288371
Jerkič Miran s.p., Dobravlje 54/b,
Dobravlje, izvod nacionalne licence za vozilo
GO 26 – 46D in izvod licence skupnosti za
vozilo GO 26 – 46D, izdano 14. 6. 2004,
veljavno do 29. 4. 2008. gne-288317
Kalamar Janez, Naselje Jožeta Kernčiča
38, Murska Sobota, delovno knjižico, št.
0152070 z dne 5. 12. 1989. gne-288242
Klanšek Alja, Cesta Tončke Čeč 28,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 21060958,
izdala FDV v Ljubljani. gne-288342
Klječanin
Slaven,
Virmaše
144,
Škofja Loka, tahografsko kartico, št.
1070500008923001, izdajatelj Cetis d.d.
gnh-287939
Kofol Oskar, Banjšice 41, Grgar, delovno
knjižico. gnx-287898
Kuk Maruša, Vešenik 33, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 27005599,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gnw-287953
Marušič Ana, Tomšičeva 17, Piran –
Pirano, delovno knjižico, reg. št. 111339.
gnw-287899
Mešinovič Sanja, Rusjanov trg 3,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41054888, izdala Univerza Maribor –
Fakulteta za organizacijske vede Kranj.
gns-288228
Mihelič Marija, Zgornji Gabrnik 78,
Podplat, delovno knjižico. reg. št. 26059/02.
gnt-287977
Olah Miro, Dolgovaške Gorice 259/c,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, zap.št.
29526, ser. št. 595363, izdala UE Koper.
gnk-288211
Oman Igor, Triglavska 6, Bled, potrdilo o
opravljenem izpitu z traktorjem in traktorskimi
priključki. gnz-288221
Peterlin Erika s.p., Vinogradniška c. 21/a,
Metlika, certifikat o NPK, št. 1896 izdan na
ime Carević Predrag pri GZS Ljubljana, dne
21. 4. 2006. gnl-288110
Polanec Borut, Volkmerjeve ul. 2/a,
Ljutomer, izvod licence, št. 10444 za vozilo
MAN 18.222F, reg. oznaka MS E9-752 in
izvod licence skupnosti, št. 3321, izdan
11. 5. 2004, z veljavnostjo do 24. 4. 2008.
gnz-288246
Ratoša Egidij, Garibaldijeva 28, Koper
– Capodistria, dovolilnico za parkiranje v
mestnem jedru, št. 10135. gnt-288077
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Remdgrad d.o.o., Knezova ulica
18, Ljubljana, delovno dovoljenje za
delavca Simović Milrada – Novi Pazar, št.
04244215205. gnj-287937
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, uradni žig št. 3 Carinskega urada Maribor, Izpostave Gruškovje.
Ob-2736/08
Selan Karmen, Ziherlova ulica 2,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01002669, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnz-288321
Srednja ekonomska in trgovska šola
Nova Gorica, Erjavčeva ulica 8, 5000
Nova Gorica, pečat okrogle oblike premera
20 mm, z grbom Republike Slovenije v njegovi sredini, na obodu sta izpisana ime in
sedež šole: Srednja ekonomska in trgovska
šola Nova Gorica, Erjavčeva ulica 8, Nova
Gorica. V spodnjem delu pečata pa je oznaka K. Ob-2735/08
Sredozemska
logistična
družba,
Kosovelova 4/br, Sežana, 6 izvodov
licenc za mednarodne prevoze blaga, št.
GE001777/04141, za vozila z reg. št. AE
687 T2, CB 286 YE, CB 287 YE, CB 719 YE,
KP 32-58P in KP V3-418. gnd-288243
Stare Mojca, Nomenj 29, Bohinjska
Bistrica, potrdilo o opravljenem izpitu za
varno delo z traktorjem in traktorskimi
priključki. gnb-288220
Šibenik Andreja, Jamska cesta 16,
Postojna,
študentsko
izkaznico,
št.
20070446, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnp-288081
Tomas Goran, Zadružni trg 13, Ptuj,
tahografsko kartico, št. 1070500010197001.
gng-287990
Tomšič Silvester, Lopata 24, Hinje,
orožni list, št. OL 000033707, izdala UE
Novo mesto. gnb-288245
Verdel Solvo, Koprivna 42, Črna na
Koroškem, potrdilo o opravljenem tečaju za
gozdarskega traktorista. gnv-287900
Verdel Solvo, Koprivna 42, Črna
na Koroškem, potrdilo o opravljenem
izpitu za upravljanje z motornimi žagami.
gnu-287901
Vratar
Jasmina,
Ratkovci
19,
Prosenjakovci – Partosfalva, delovno
knjižico, št. 66258, izdala UE Murska
Sobota. gnf-288241
ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico, serija C št.
939692, reg. št. 16175, glasi na ime Banfi
Lina, stanujoča Preglov trg 4, Ljubljana.
gnj-288062
Zupan Mateja, Jesenovo 20, Čemšenik,
študentsko izkaznico, št. 26202951, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gng-287948
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