Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government,
serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2008.03.14 10:08:09 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

25

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

14. 3. 2008

ISSN 1318-9182

Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 01401-29/2006
Ob-2991/08
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 dimnikarsko območje Polzela, in
sicer na podlagi pravnomočne sodbe Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, opr. št.
U 621/2007-12 z dne 26. 2. 2008. To obvestilo se objavi v Uradnem listu RS ter na
spletnih straneh naročnika na mestu, kjer je
objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-2996/08
Sprememba
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
21/08, dne 29. 2. 2008, Ob-2502/08.
V javnem razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture
v romskih naseljih (objava v Uradnem listu
RS, št. 21/08, dne 29. 2. 2008, Ob-2502/08),
se v prvi točki poglavja »V. Rok za predložitev vlog, obravnava vlog in podpis pogodb«
spremenita datum za predložitev vlog in datum odpiranja vlog tako, da se točka glasi:
»Rok za predložitev vlog je 31. 3. 2008
do 15. ure. Vloga bo pravočasna, če bo do
navedenega roka prispela na naslov SVLR.
Vloge se bodo odprle v roku do 7. 4. 2008.
Odpiranje vlog ne bo javno.«
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

Ob-2955/08
Popravek
V javnem razpisu Garancija Sklada za
bančne investicijske kredite s subvencijo
obrestne mere, razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo dne 29. 2. 2008 v Uradnem listu RS, št.
21/08, se popravijo naslednje točke:
1. V točki 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za navedbo Splošnih
pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007)
se doda Uredbe sveta (ES) št. 1260/1999
z dne 21. junij 1999 o splošnih določbah
o Strukturnih skladih.
2. V drugem odstavku točke 4.1. Splošni
pogoji se za besedo 250 zaposlenih doda
(za sredstva garancijskega sklada EU: podjetja, ki imajo manj kakor 101 zaposlenega).
3. Pod točko 6. Višina Garancijskega
potenciala, ki bo na razpolago za javni razpis se spremeni znesek 9.000.000 EUR
v 16.000.000 EUR,
doda se odstavek
Garancije so zavarovane s protigarancijo, ki jo je izdal Evropski investicijski sklad
v okviru večletnega programa Evropske skupnosti za podjetja in podjetništvo, zlasti za
mala in srednja podjetja (CIP 2007–2013).
4. V točki 7. Upravičeni stroški investicije
se na koncu prvega odstavka doda Obratna
sredstva ne bodo krita iz sredstev garancijskega sklada EU.
V tretjem odstavku se za datumom 31. 3.
2009 doda (za sredstva garancijskega sklada EU do 31. 12. 2008).
5. V točki 8. Obdobje, v katerem morajo
biti izdane garancije sklada se za datumom
31. 3. 2009 doda (za sredstva garancijskega
sklada EU do 31. 12. 2008).
6. V točki 9. Viri sredstev se doda kot
prva alineja
– Garancijski sklad EU v višini 0,973 mio
EUR (stroški materialnih in nematerialnih
investicij).
7. V točki 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih se doda kot prva alineja
– Garancijski sklad EU – 75% sredstev
EU, 25% sredstev SLO proračuna,
8. V točki 17. Ostale zahteve se doda
kot prva alineja
– 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).
Slovenski podjetniški sklad

Ob-2915/08
Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije
gradnje kanalizacijskega omrežja in vzpostavitev druge potrebne komunalne infrastrukture v Občini Šentjernej ter za podelitev
koncesije za opravljanje javne gospodarske
službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
objavljenem v v Uradnem listu RS, št. 16
z dne 15. 2. 2008, Ob-2257/08, se popravita
3. in 12. točka:
Točka 3. Ponudbe morajo do roka za
predložitev prijav, najkasneje do 18. 4. 2008
do 12. ure, prispeti na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej.
Točka 12. Javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu koncedenta 18. 4. 2008
ob 13. uri.
Občina Šentjernej
Št. 144/08
Ob-2838/08
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1) ter
v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev kulturnih projektov
ter projektov nakupa informacijske in
komunikacijske opreme za potrebe
splošnih knjižnic, ki jih bo v letu
2008 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za
kulturo (projektni razpis 22, oznaka
JPR22-KOP-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno
področje: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe
splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa: sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za
podporo usklajenemu razvoju knjižnične
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dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nakupa
IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim
interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev,
ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe
okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem
prispeva k razvoju informacijske pismenosti,
neformalnega izobraževanja in vsestranske
informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je
spodbujati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev v knjižnični
mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu
z 2. in 16. členom in so samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru
samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju:
knjižnice).
Razpisno področje je delovno področje
predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje,
ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je
lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki
ga zastopa direktor, ali zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in druge samostojne pravne osebe, katerih organizacijska enota je
splošna knjižnica, in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik),
oziroma njihove pravne naslednice, knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic. Te so upravičene do prijave na razpis
in do vseh razpisnih postopkov.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega financiranja in
predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje
in se nanašajo na projektne vsebine iz točke
4 in na splošne pogoje iz druge in tretje alineje točke 5.1 tega javnega razpisa. Davek
na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Razpisno področje in razpisani projekti
Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin:
1. strokovno in informacijsko usposab
ljanje,
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2. digitalizacija knjižnične dediščine,
3. nakup IKT.
Predmet sofinanciranja pod točko 1) je
organizacija strokovnega usposabljanja
zaposlenih (npr.: organizacija konferenc,
delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter
udeležba zaposlenih na usposabljanju za
uporabo interneta in digitalizacijo.
Predmet sofinanciranja pod točko 2) je
izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah
(npr.: digitalizacija zbirk knjižnične dediščine, zlasti na področju domoznanstva, priprava informacijskih vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva).
Predmet sofinanciranja pod točko 3) so
projekti nakupa IKT, in sicer:
a) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike,
b) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano
izposojo ali za uporabo modulov COBISS3
v sistemu COBISS,
c) za uvedbo knjigomata,
d) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje
knjižnic,
e) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih
aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice),
f) za optimalno delovanje sistema in
servisov COBISS v celotni mreži splošnih
knjižnic.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2007, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2007);
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70%
vseh predvidenih stroškov posameznega
projekta;
pogoj ne velja za:
– projekte nakupa IKT za uporabnike
(nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev
delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike in nakup IKT za vzpostavitev
e-knjižnice) in
– za projekte, ki jih prijavljata knjižnični
informacijski servis in zveza splošnih knjižnic, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih
stroškov
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju 70% deleža predvidenih stroškov);
– predlagajo projekte:
– pri katerih skupni zaprošeni znesek
za vse predlagane projekte (brez projekta za vzpostavitev e-knjižnice), ne presega
10% vseh razpisanih sredstev;
pogoj ne velja za:
– projekte, ki jih prijavljata knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjiž
nic;
– pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati 30.000 EUR, pri čemer sredstva za
ureditev prostora ne smejo presegati 3.000
EUR in sredstva za vzpostavitev spletnih
aplikacij ne smejo presegati 2.100 EUR

(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov financiranja);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uporabnike že dosežena opremljenost
z računalniki za uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega
delovnega mesta za uporabnike na 1000
prebivalcev
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da opremljenost z računalniki za
uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega delovnega mesta za
uporabnike na 1000 prebivalcev);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);
– izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna
s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v ustreznih prijavnih obrazcih in jih
odobri strokovna komisija
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema
skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08)
(obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi nakup IKT in storitev po postopku, določenem v ZJN-2);
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni
občini
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj
pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer);
– ne prijavljajo projektov ali programov
oziroma vsebin, za katere so v letih 2007
ali 2008 že prejeli sredstva od Ministrstva
za kulturo v okviru neposrednih pozivov ali
drugih javnih razpisov in pozivov
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o tem, da ni prejel sredstev Ministrstva za kulturo za isti projekt, program ali
vsebino).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge
predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali
ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne in nepopolne
vloge zavržejo.
6. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog
pod točko f), ki jih bo obravnavala samo
na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1.,
2. in 4. alineje točke 6.1 (končna ocena bo
določena tako, da bo dobljeno število točk
pomnoženo z dva).
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6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– celovitost in ustreznost projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e),
lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov;
– izvedljivost projekta glede na predvidene stroške.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostni razpisni kriteriji so:
6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).
6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižnične dediščine
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).
6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT
a) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta
za uporabnike,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
1.000 EUR;
b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3 v sistemu COBISS:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
1.000 EUR;
c) uvedbo knjigomata:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije s knjigomati,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta,
– predvidena cena knjigomata največ
20.000 EUR;
d) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic:
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT za
e-poslovanje knjižnic,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvideni čas implementacije oziroma
migracije iz obstoječe platforme;

e) nakup IKT za vzpostavitev e-knjiž
nice:
– ustreznost prostora za postavitev
e-knjižnice,
– dostopnost do tehnologij informacijske
družbe,
– predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT,
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT.
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki
bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih
bo ministrstvo na predlog strokovne komisije
uvrstilo na seznam izbranih projektov v okviru sredstev, namenjenih za razpis. Število
izbranih projektov in višina odobrenih sredstev sta odvisna od skupne višine prejetih
točk in razpoložljivih sredstev.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 61 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni
projekt je 40 točk, najvišje število prejetih
točk po prednostnih kriterijih za posamezni
projekt je 21 točk.
Izjema so projekti pod točko g) nakup
IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena
določena na podlagi splošnih kriterijev, in
sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1, tako da bo
dobljeno število točk po splošnih kriterijih
pomnoženo z dva.
Pogoj za uvrstitev v izbor je doseženi
seštevek vsaj 32 točk ali več na posameznem projektu.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (50–61 točk), ustrezno (32–49 točk),
nezadovoljivo (do 31 točk).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje projektov v okviru projektnega
razpisa JPR22-KOP-2008, znaša predvidoma 480.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 14. 3.
2008 in se zaključi 14. 4. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavne obrazce z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.
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12.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, do 14. 4. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava
na ciljni projektni razpis 2008 z obvezno
navedbo razpisnega področja (knjižnična
dejavnost) in oznako JPR22-KOP-2008.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.3 Če prijavitelj prijavi dva ali več
projektov, naj vsak projekt pošlje v ločeni
kuverti in za vsak projekt priloži popolno
razpisno dokumentacijo.
12.4 Predlagatelj lahko za vsako enoto
knjižnice prijavi samo po en projekt za vsakega od možnih predmetov sofinanciranja
nakupa IKT.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3.
točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki
ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 14. 4. 2008 oziroma do tega dne ni
bila predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
14. 4. 2008) z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar,
tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si, in
mag. Jelka Gazvoda, tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 17. 4.
2008. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 162/08
Ob-2932/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07, uradno prečiščeno besedilo ZUJIK –
UPB1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
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javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem
s knjigo – izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«,
ki jih bo v letu 2008 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo (v nadaljevanju: razpis 21,
oznaka JPR21-ML-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja
mladinskega leposlovja, dvigovanje zavesti
o pomenu branja med mladimi ter spodbujanje medkulturnega dialoga. Razpis se nanaša
na financiranje kulturnih projektov nevladnih
in zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture (v
nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov:
Upravičene osebe:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije, zasebni zavodi, gospodarske družbe,
– samostojni podjetniki ali posamezniki, ki
delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi ga
za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo.
Najvišji zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa:
3.1 Sofinanciranje se nanaša na izdajanje
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Cilji razpisa so:
– spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne mladinske leposlovne literature,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinske leposlovne literature,
– spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
– spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
– motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje
založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.
3.2 Projekt Rastem s knjigo je v letu 2008
povezan z dejavnostmi v Evropskem letu
medkulturnega dialoga, zato je posebni cilj
razpisa tudi spodbujanje medkulturnega dialoga. Sem prištevamo tematiko, ki spodbuja
dialog med kulturami, poudarja kulturno raznolikost, prispeva k razumevanju različnih
kultur in vzgoji za strpnost, razvija zavest
o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti, spoštovanje otrokovih in človekovih
pravic ter temeljnih svoboščin.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji
projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje založniške
dejavnosti na področju Republike Slovenije
in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja v obrazcu razpisa;
v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva
originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– ki kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim mladinskim delom:
– ki je bilo prvič izdano leta 2005 ali kasneje;
– katerega pisec je sodobni slovenski
ustvarjalec/ustvarjalka;
– ki vključuje tematiko, ki spodbuja medkulturni dialog, kot ga opredeljuje točka
3.2.
– ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda
knjige pri nakladi 20.000 izvodov do največ
2,00 EUR;
– ki so se pripravljeni pogajati o ceni odkupa knjige, ki je predlagana v izbor projektov (obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja v obrazcu razpisa),
– ki soglašajo z določili pogodbe, ki je
del razpisne dokumentacije JPR21-ML-2008
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja v obrazcu razpisa).
Na razpisu lahko posamezni predlagatelji
sodelujejo z največ 4 izdanimi naslovi izvirnih
slovenskih mladinskih del, ki so prvič izšla od
vključno leta 2005 naprej.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
področje, ki je predmet razpisa. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali
ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje na
razpisu ter prepoznih, nepopolnih oziroma
prepozno dopolnjenih vlog.
6. Razpisni kriteriji
Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega projekta:
Literarna kakovost in izvirnost
literarnega besedila
Izvirnost prikaza tematike
medkulturnega dialoga
Reference knjige (odmevnost
v strokovni in širši javnosti: kritike,
nagrade .)
Reference in prepoznavnost
pisca/piscev na področju
mladinskega leposlovja (nagrade,
odmevi v strokovni javnosti)
Jezikovna odličnost (izvirno in
bogato jezikovno izražanje ter
lektorska neoporečnost)
Primernost predlaganega knjižnega
dela razvojni stopnji sedmošolcev
Kakovost tehnične izvedbe
(oblikovanje, kakovost tiska in
papirja, kakovost vezave)
Prednost novejših izdaj (2008,
2007 – 2 točki; 2006, 2005 – 1
točka)
Skupaj: 100 točk

30
5
20
10

15
10
8
2

7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti ter na tej
osnovi v odkup predlagala eno delo.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na
JPR21-ML- 2008 bo izbrana knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire ocenjena oziroma ovrednotena višje, vendar mora glede
na kriterije doseči vsaj 90 točk oziroma oceno vrhunsko. Najvišje število prejetih točk
za vsak posamezno knjigo je 100 točk.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
razpis JPR21-ML-2008, znaša 53.000,00
EUR za predvidoma 1 izbrano izvirno
slovensko mladinsko leposlovno delo in
predvidoma 23.000 odkupljenih izvodov.
Ministrstvo bo pri odkupu knjige založniku poleg odobrenih sredstev za izbrano
knjigo namenilo tudi namenska sredstva
za nagrado avtorju/avtorjem besedila, in
sicer v skupni višini 4.200,00 EUR brutto
na izbrano knjigo.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2008 in 2009.
10. Razpisni rok: razpis se začne 14. 3.
2008 in zaključi 14. 4. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– prilogo Izjava predlagatelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev (sestavni del prijavnega obrazca),
– vzorec pogodbe.
12. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev, ki je del prijavnega obrazca,
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik,
recenzij ali odzivov o prijavljeni knjigi, objavljenih v nacionalnih medijih,
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik
o avtorju/avtorjih knjige, objavljenih v nacionalnih medijih,
– 2 izvoda knjige.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, kjer
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij …).
Ministrstvo je dolžno v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov:
13.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.

Ocene: vrhunsko (90–100 točk), kakovostno (70– 89 točk), zadovoljivo (51–69 točk),
nezadovoljivo (0–50 točk).
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Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 14. 4. 2008 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni
razpis »Rastem s knjigo 2008« z oznako
JPR21-ML-2008. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 14. 4. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete v točki 12. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
13.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala
določila razpisa in razpisne dokumentacije.
13.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Nataša Bucik, sekretarka: natasa.bucik@gov.si. Uradne ure po
telefonu in elektronskih medijih ministrstva
so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na
pristojno uslužbenko ministrstva.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedena pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo
k predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 17. 4. 2008.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-12/2008/3-0082320
Ob-2917/08
Na podlagi 41. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06 in
5/07 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2)
in določb Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za
voznike motornih vozil v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 26/07; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik) Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana objavlja
javni razpis
za izbor pooblaščenih centrov za
izvajanje pridobivanja temeljnih
kvalifikacij in rednega usposabljanja
voznikov motornih vozil v cestnem
prometu

1. Naziv in naslov naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je izbor pooblaščenih centrov za
izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij
in rednega usposabljanja voznikov motornih
vozil v cestnem prometu. Izbrani ponudnik
bo izvajal pridobivanje temeljnih kvalifikacij
in redno usposabljanje v skladu s 37. do
39. členom ZPCP-2, ki vključuje izvajanje
preizkusov znanj (praktični in teoretični del),
organiziranje tečaja in izdajo spričeval iz
točke a) in b) sedmega odstavka 37. člena
ZPCP-2.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izvajajo nacionalne
poklicne kvalifikacije, poklicne šole za voznike, ali vsake druge organizacije, ki izvajajo drug program izobraževanja oziroma
usposabljanja.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Ponudnik mora izkazati, da ima:
– ustrezen program kvalifikacij in usposabljanja;
– ustrezne inštruktorje s potrebnimi kvalifikacijami;
– razpolaga s prostori za usposabljanje,
učnimi pripomočki in gradivom ter voznim
parkom za praktično delo.
Prijava na javni razpis mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo in
mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti,
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe z vsemi prilogami tega obrazca,
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o možnosti ogleda prostorov, objektov
in opreme,
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o zagotavljanju izplačila stroškov izpitni
komisiji.
5. Merila za izbiro ponudbe za izdajo pooblastila so:
– vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja,
kot je opredeljen v prilogi 1 Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne
kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07), s katerim izvajalec določi učne vsebine, izvedbeni
načrt in učne metode,
– ustrezno usposobljeni kadri, z najmanj
visoko strokovno izobrazbo smeri promet,
strojništvo ali pravo. Iz navedbe usposobljenosti oziroma referenc le-teh mora biti razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita vsa
tematska področja iz priloge 1 pravilnika,
– najmanj en učitelj vožnje z veljavnim
dovoljenjem ustrezne kategorije, ki izvaja
praktične preizkuse znanja in usposabljanje,
pozna predpise s področij, navedenih v prilogi 1 Pravilnika, izkazuje poznavanje pedagoških in didaktičnih metod ter ima praktične
izkušnje iz vožnje motornih vozil zadevne
kategorije, za katero opravlja praktični preizkus znanja,
– motorna vozila kategorij C, C + E, C1,
C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E, oziroma vozila
tiste kategorije, za katere bomo izvajali program za pridobivanje temeljnih kvalifikacij
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in redno usposabljanje za praktični del preizkusa znanja oziroma individualne vožnje.
Vozila izpolnjujejo zahteve za testna vozila,
določene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št.
403 z dne 30. 12. 2006, str. 18),
– učilnica, ki omogoča izvajanje teoretičnega preizkusa znanja oziroma tečajev
vsaj 30 kandidatov hkrati, pri čemer ima
posamezen kandidat na razpolago najmanj
1,5 m2 delovne površine in predavatelj oziroma člani izpitne komisije vsaj 3,0 m2 delovne
površine,
– učni pripomočki za izvajanje teoretičnega preizkusa znanja, tečajev in rednih
usposabljanj (računalnik in projektor v učilnici, šolska tabla ali tabla z listi, originalni
ali pomanjšani modeli sklopov vozila (npr.
menjalnik, motor ipd.) strokovno literaturo
s področja cestnega prometa),
– površina, ki omogoča izvedbo praktičnega preizkusa znanja iz druge alineje tretjega odstavka 7. člena Pravilnika in usposabljanja v velikosti najmanj 1500 m2, ki je
utrjena ter preplastena z obstojno prevleko
betona oziroma asfalta.
6. Prevzem razpisne dokumentacije:
ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v poslovnem času organa, od
dneva objave do zadnjega roka za oddajo
ponudb v Oddelku za upravno poslovanje
(vložišče) Ministrstva za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana (I. nadstropje) ali na spletni strani Ministrstva za promet.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe, način predložitve ponudb
ter opremljenost ponudb: rok za predložitev
ponudb je do 9. 4. 2008 do 12. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko
po pošti ali osebno na naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535
Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim
obrazcem oziroma etiketo, ki je priloga 6
razpisne dokumentacije.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje, pregled
in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval minister za promet,
in sicer brez prisotnosti javnosti.
9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za promet, Langusova 4, 1535 Ljub
ljana, pri Velji Peternelj na tel. 478-81-94 ali
mag. Nataši Žnidaršič po tel. 478-82-28,
vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: velja.peternelj@gov.si oziroma natasa.znidarsic@gov.si.
Ministrstvo za promet
Št. 9000-2/2008
Ob-2885/08
Na podlagi 29. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada (Ur. l. RS, št. 85/04 in 55/06)
in prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na
področju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/05;
v nadaljevanju: Splošni pogoji) Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
40PO08A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev.
Predmet razpisa so krediti Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(v nadaljevanju: sklad) za okoljske naložbe
na območju Republike Slovenije.
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Razpisani znesek znaša 14 milijonov
EUR.
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter
samostojni podjetniki posamezniki, v skladu
s 4. členom Splošnih pogojev in točko 3 c)
tega razpisa. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene
faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za naslednje namene:
1. postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za proizvodnjo toplote za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo lesno biomaso, sončno ali geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda
– voda), zemlje oziroma kamnitih masivov
(toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda)
vključno z morebitnim sistemom daljinskega
ogrevanja, t.j. razdelilnim omrežjem, priključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,
2. postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za proizvodnjo električne energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije,
ki bodo pridobile ali ohranile status kvalificiranega proizvajalca električne energije skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,
3. postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplote
in električne energije iz fosilnih goriv, ki bodo
pridobile ali ohranile status kvalificiranega
proizvajalca električne energije skladno
z vsakokrat veljavnimi predpisi,
4. nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kombinacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali več elektromotorjev)
v cestnem prometu (ne velja za nakup vozil
za cestni prevoz tovora s strani podjetij, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo),
5. ukrepe učinkovite rabe energije v pro
izvodnih, poslovnih in javnih objektih, pri
čemer priznani stroški obsegajo:
i) celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziroma zamenjavi razsvetljave, hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov,
ogrevalnih in hladilnih sistemov, s katero se
doseže vsaj 25% prihranek energije,
ii) 50% stroškov naložbe v zamenjavo
tehnoloških linij, strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, in s katero se doseže vsaj 25% prihranek energije
na enoto proizvoda pri enakem obsegu pro
izvodnje,
6. obnovo obstoječe javne razsvetljave,
ki vključuje regulacijo osvetljevanja in zamenjavo svetilk, s katero se doseže vsaj 30%
prihranek električne energije,
7. celovito obnovo obstoječih objektov, pri katerih koeficient specifičnih transmisijskih izgub po obnovi ne bo presegal
0,45 W/m2K, z izvedbo naslednjih ukrepov:
i) toplotna zaščita zunanje lupine objektov,
ii) vgradnja energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
iii) vgradnja sodobnih sistemov ogrevanja (kondenzacijski kotli, modulirani kotli
z izkoristkom najmanj 94%, kotli na lesno
biomaso z izkoristkom najmanj 90%, solarni
sistemi, toplotne črpalke po sistemu voda
– voda oziroma po sistemu zemlja – voda,
priklop na sistem daljinskega ogrevanja),
vgradnja sistemov za centralno prezrače-
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vanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo
z rekuperacijo toplote,
iv) optimizacija ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje ogrevalnih sistemov).
Do kredita so upravičene naložbe, ki
bodo izvedene na podlagi projekta, izdelanega s strani pooblaščenih oseb, ki vključuje vse zgoraj navedene ukrepe. Izjema so
naložbe v objektih, ki so že priključeni na
omrežje daljinskega ogrevanja. V tem primeru zadošča, da projekt oziroma naložba
vključuje ukrepe iz točk i), ii) in iv).
8) naložbe v gradnjo novih nizkoenergijskih objektov, pri katerih koeficient specifičnih transmisijskih izgub objekta ne presega
0,25 W/m2K oziroma pri proizvodnih objektih
0,45 W/m2K; priznani stroški naložbe obsegajo stroške vgradnje:
i) toplotne zaščite zunanje lupine ob
jekta,
ii) energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
iii) sodobnih sistemov ogrevanja (kondenzacijski kotli, kotli na lesno biomaso
z izkoristkom najmanj 90%, solarni sistemi, toplotne črpalke po sistemu voda-voda
oziroma po sistemu zemlja-voda, priklop
na sistem daljinskega ogrevanja), sistemov
za centralno prezračevanje, toplozračno
ogrevanje in klimatizacijo z rekuperacijo
toplote.
Objekti, ki so obnovljeni ali novozgrajeni
s kreditom sklada, ne smejo biti namenjeni
za prodajo na trgu.
Najvišji delež kredita je 90% priznanih
stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)
za naslednje namene:
1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov, ki lahko vključujejo tudi nakup vozil za
prevoz odpadkov z motorjem EURO 5,
2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov v tehnoloških procesih,
3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo
azbestna vlakna (npr. salonit), na objektih
za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva
otrok in mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva, pod pogojem, da se izvede tudi toplotna izolacija podstrešja, pri
čemer mora debelina izolacijskega materiala, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK,
znašati najmanj 20 cm.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene:
1. gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne odpadne vode
z nazivno (konstrukcijsko) zmogljivostjo do
15.000 PE,
2. gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za tehnološke odpadne vode,
3. tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,

4. tehnologije, naprave in ukrepe, ki
v tehnološkem procesu omogočajo prihranek pitne vode,
5. predpripravo in naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Najvišji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo
s pitno vodo za:
1. gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih
in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode,
ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,
2. nakup vozil za prevoz grezničnih odplak in/ali čiščenje kanalov pod pogojem, da
gre za nakup vozila z motorjem EURO 5,
3. tehnologije, naprave in investicijske
ukrepe, ki zagotavljajo prihranek pitne vode
pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Najvišji delež kredita je 50% priznanih
stroškov naložbe.
2. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite,
dodeljene po tem razpisu, je trimesečni Euribor + 0,3%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi
vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati
15 let z vključenim moratorijem. Moratorij
na odplačilo glavnice je lahko največ eno
leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja
na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega
organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost
takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za
daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku
veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga
za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Predmet
naložbe mora ostati v lasti kreditojemalca do
konca odplačila kredita. Izjemoma in v utemeljenih primerih je odsvojitev dopustna po
poprejšnjem pisnem soglasju sklada.
c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena
na 2 mio EUR.
Kredit se odobri v deležu (v %) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji
delež kredita za posamezno skupino namenov je opredeljen v točki 1 tega razpisa.
Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih
se ta najvišji delež kredita lahko zniža še
za največ 20%. Višina odobrenega kredita
se lahko zniža tudi glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja
kredita, nanj pa lahko vplivajo tudi omejitve
pomoči po načelu »de minimis«. Elementi
presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in
ustreznosti zavarovanja so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti
po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1.
2005. Noben dokument, povezan z naložbo
(projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma. Noben plačilni dokument (potrdilo o plačilu računa oziroma situacijskega obračuna itd.), ki
se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe,
ki predstavlja priznane stroške po tem razpisu oziroma osnovo za izračun odobrenega
kredita, pa ne sme biti starejši od 1. 7. 2007,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kar mora vlagatelj zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije.
Priznani stroški naložbe obsegajo vse
stroške v zvezi z izvedbo naložbe, med drugim stroške nakupa zemljišč, objektov in
opreme, stroške gradnje objektov in namestitve opreme, stroške projektiranja, svetovanja, tehničnega nadzora, dovoljenj in vse
druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti
ali v natančno določljivem deležu povezani
z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.
Med priznane stroške ne sodijo stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, ko
vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV, in stroški, ki bremenijo vlagatelja
neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški,
povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks in drugih
dajatev ipd. Druge omejitve priznanih stroškov naložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene v točki 1 tega razpisa.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še niso
bile kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemalca pri skladu ne sme preseči 8 milijonov EUR. Krediti se praviloma odplačujejo
v četrtletnih obrokih.
b) Okoljska merila
Zahteve za pridobitev kredita se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi
podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih
učinkih naložbe in o stanju in vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji (največ 40 točk)
(načela trajnostnega razvoja, prednostni
okoljski cilji in učinkovitost ravnanja z okoljem),
– ustreznost tehnološke rešitve (največ
20 točk),
– stopnja ogroženosti okolja (največ
40 točk) (zavarovana območja, občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih
virov in energije ter sanacija okolja).
Največje možno število točk, doseženih v postopku okoljskega vrednotenja, je
100. Okoljska merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
c) Omejitve glede pomoči po pravilu »de
minimis«
V skladu z Uredbo Komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč
»de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12.
2006) za kredit po tem razpisu lahko zaprosijo upravičenci, razen podjetij iz sektorjev
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št.
1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter podjetij v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah.
Skupna višina pomoči »de minimis«,
ki jih prejme upravičenec, ki ga ti predpisi
zavezujejo, ne sme preseči 200.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju. Podatke
o spodbudah po tem pravilu, ki so že bile
dodeljene upravičencu, sklad pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Ministrstvu
za finance. Dejanska višina spodbude, ki jo

z ugodnim kreditom dodeli sklad, bo izračunana na dan prvega nakazila kredita, o čemer bodo kreditojemalci pisno obveščeni.
Zgornje omejitve ne veljajo za naložbe
v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih
objektov in naprav za izvajanje obveznih
državnih in lokalnih javnih služb varstva
okolja.
d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od
naslednjih zavarovalnih instrumentov:
1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke
Slovenije,
2. poroštvom občine,
3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki
je pridobila dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,
4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
5. zastavo tržno zanimivih premičnin,
6. zastavo vrednostnih papirjev, ki po
predpisih iz prve točke tega odstavka niso
opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,
7. drugimi, po posebnem predhodnem
dogovoru za sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Kadar je kreditojemalec občina, za zavarovanje vračila kredita zadoščajo štiri bianco
menice s pooblastilom za izpolnitev.
Skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(Uradni list RS, št. 12/08; v nadaljevanju:
Tarifni pravilnik) kreditojemalec nosi stroške
v zvezi z zavarovanjem terjatev sklada.
4. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) obrazec vloge za dodelitev kredita
s podatki o vlagatelju in naložbi in dokazili,
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji,
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji,
c) pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev, ki ga priložijo le pravne
osebe javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 – ZJF),
d) izjavo vlagatelja o že prejetih sredstvih
državne pomoči za nameravano naložbo iz
drugih javnih virov,
e) izjavo vlagatelja o skupnem znesku
odobrenih pomoči po načelu »de minimis«
v zadnjih treh proračunskih letih,
f) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v razpisni dokumentaciji), oziroma če gre za naložbo, za katero
takšno dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi,
g) projektno dokumentacijo in poročilo
ali strokovno oceno o vplivih naložbe na
okolje, okoljevarstveno dovoljenje oziroma
soglasje, skladno z opredelitvijo v razpisni
dokumentaciji,
h) dokumentacijo, opredeljeno v razpisni
dokumentaciji, na podlagi katere se presoja
kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost
ponujenega zavarovanja kredita.
5. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 24/06 in 126/07).
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Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki
vsebuje vse zahtevane elemente in priloge
ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo sklad vlagatelju dodelil pravico do kredita z izdano
odločbo.
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku.
6. Kreditna pogodba
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora
vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti
do sklada in plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat
veljavnim Tarifnim pravilnikom ter predložiti
sklep ustreznega organa o najemu kredita
in menice, v primeru, da je kreditojemalec
pravna oseba javnega sektorja iz 87. člena
ZJF, pa še soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev
kreditne pogodbe je 6 mesecev od datuma
izdaje odločbe o dodelitvi kredita, razen za
občine, pri katerih je rok za sklenitev kreditne pogodbe 9 mesecev od datuma izdaje
odločbe o dodelitvi kredita.
Pred prvim nakazilom sredstev morajo
vsi kreditojemalci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem
naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Strošek vodenja kredita, odobrenega
na tem razpisu, znaša 5,40 EUR mesečno. Obračuna se trimesečno, za preteklo
trimesečje.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
7. Poraba odobrenega kredita: odobreni kredit lahko kreditojemalec porablja na
podlagi sklenjene kreditne pogodbe. Poraba kredita je dokumentarna. Pred vsakim
nakazilom sredstev mora kreditojemalec
poravnati vse zapadle obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po
predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe,
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej
opravljenih del). Naložbe po tem razpisu
morajo biti zaključene najkasneje v 2 letih
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita, zadnje nakazilo sredstev pa izvesti najkasneje 3 mesece po navedenem roku.
8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološkem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in
na spletni strani www.ekosklad.si.
9. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 19. 12.
2008. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem
listu RS do zaključka razpisa. Kandidati se
lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni
dan od objave razpisa dalje na Eko skladu,
j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne
dokumentacije morajo kandidati skladu predložiti dokazilo o plačilu stroškov tiskovin
v višini 60,00 EUR ter navesti naslov, telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe
kandidata, naziva naložbe in okvirne višine
zaprošenih sredstev.
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Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej.
Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 430-14/2008-1
Ob-2987/08
Na podlagi določb 12. člena Zakon 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), Pravilnik 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 med
Vlado Republiko Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju,
znanosti in kulturi /BTUIKZ/ (Uradni list RS
– MP, št. 4/97), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Turčije (Uradni list RS – MP, št.
14/03) in 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 z dne 3. 3. 2008),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo v letih 2009–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
besedila: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov do 14 dni in
daljših do 2 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 3 leta; trajanje obiskov
pri eni pogodbenici, ki se nanaša na posamezen projekt, letno ne sme preseči dveh
mesecev;
– prednost bodo imele prijave, ki se nanašajo na raziskave s področij: naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnologije, družboslovja in humanistike;
– 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 turški nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (agencija in Tubitak http://www.tubitak.gov.tr/uidb).
4. Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Turčiji;
– stroške bivanja za turške 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 turške 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 dveh 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 1.252 EUR mesečno. Turškim 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.
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-TR-03-A/2008
in ARRS-MS-TR-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 slovenske in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prijavni obrazec A (ARRS-MS-TR-03A/2008) se pošlje po elektronski pošti na
naslov: razpis-turcija09-11@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;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo). 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
Turčijo.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 37.500 EUR.
Sofinanciranje v letih 2009 do 2011 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. 2011.
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 Turčijo v letih 2009–2011«, 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-TR-03A/2008 (v slovenskem in angleškem jeziku)
se mora poslati tudi po elektronski pošti na
naslov: razpis-turčija09-11@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-TR-03A/2008 mora po elektronski pošti prispeti
na naslov: razpis-turčija09-11@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 zasedanju skupnega
slovensko-turškega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje, predvidoma novembra 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
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tudi v tajništvu delovnega področja mednarodnega sodelovanja, Tivolska cesta
30, Ljubljana. Podrobnejše informacije:
Anča Opeka, tel. 01/400-59-48, e-pošta:
anca.opeka@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 33105-8/2008-5
Ob-2990/08
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), na podlagi drugega odstavka 38. člena v zvezi s 1. členom Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07, v nadaljevanju: Uredba) objavlja
javni razpis
za oddajo vlog za izbiro izvajalca
raziskovalne naloge v okviru ukrepa
Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Raziskave koncentracije
polutantov v čebeljih pridelkih
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje raziskovalne naloge v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih
pridelkih.
Skupna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za izvajanje podukrepa v letu
2008, znaša 21.510,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-EU, v višini 10.755,00 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini
10.755,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem
razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelji za ukrep Aplikativne raziskave
v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, so raziskovalne organizacije, ki morajo izpolnjevati
predpisane pogoje za dodelitev sredstev,
opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1. Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave
koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih
bo dodeljena za sofinanciranje raziskovalne
naloge in sicer za povračilo stroškov zbiranja vzorcev, raziskav vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih slovenskega porekla (med, cvetni prah, propolis) ter stroškov
končnega poročila in javne objave končnega
poročila.
3.2. Upravičeni stroški so stroški izvajalca podukrepa Raziskave koncentracije
polutantov v čebeljih pridelkih, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom
2008 za:
– zbiranje vzorcev;
– izvedbo analiz vsebnosti in koncentracij polutantov v vzorcih;
– končno poročilo in njegovo javno objavo.
3.3 Neupravičeni stroški so:

– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški za tekoče poslovanje (stroški za
vzdrževanje, najem itd.);
– stroški za nakup opreme.
3.4 Raziskava vsebnosti polutantov
v medu, propolisu in cvetnem prahu slovenskega porekla, ki je predmet tega javnega
razpisa v letu 2008 mora dati pregled prisotnosti in koncentracij posameznih polutantov
v navedenih proizvodih v Republiki Sloveniji,
in sicer:
– težkih kovin: Cd, Zn, Pb in
– policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Policiklični
aromatski
ogljikovodiki
so opredeljeni v Uredbi komisije (ES) št.
208/2005 z dne 4. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Vzorec po tem javnem razpisu pomeni
med, propolis in cvetni prah iz iste lokacije.
Cvetni prah je izkopanec. To so pelodna
zrna, ki jih čebele nabirajo na cvetovih in
jih v koških zadnjih nog prinesejo v panj, jih
delno predelajo s pomočjo izločkov žlez in
shranjujejo v satnih celicah.
Izvajalec mora zagotoviti vzorčenje na
celotnem območju Republike Slovenije, ter
pri tem izbrati vsaj osem vzorcev tako, da
bodo izbrane lokacije, različno obremenjene
s polutanti iz okolja (polutanti iz kmetijstva,
industrije, prometa, daljinskega onesnaženja ter potencialno neobremenjena lokacija,
ki bo namenjena kontroli).
Vzorec mora biti reprezentativen, kar pomeni, da zagotavlja kakovosten posnetek
stanja okolja, iz katerega vzorec izhaja.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. K prijavnemu
obrazcu iz razpisne dokumentacije morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
4.2 Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– mora biti registriran za raziskovalno
dejavnost;
– mora imeti laboratorij akreditiran za
vsaj eno metodo analize enega od polutantov;
– ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;
– izvajalec mora zagotoviti javno objavo
rezultatov teh raziskav.
5. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog za
izbiro izvajalca raziskovalne naloge v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu – podukrep Raziskave koncentracije
polutantov v čebeljih pridelkih. Informacije
v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na
Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa
tudi v popoldanskem času, od 14. do 16.
ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 11. aprila 2008, na spletni strani
Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
6. Rok in način prijave
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Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
prvega dne po objavi tega javnega razpisa
do 11. aprila 2008.
Vloge, vložene po 11. aprilu 2008, se
bodo zavrgle s sklepom kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani
pošte, firma raziskovalne organizacije in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja za podporo: »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis: Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih
pridelkih«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
7. Merila za izbor
Agencija bo izbrala izvajalca raziskovalne naloge glede na:
1. Skupno število raziskav na vsebnost
polutantov v živilih, ki jih je vlagatelj opravil
v zadnjih treh letih.
2. Ponujeno ceno raziskave enega
vzorca.
Merilo za ocenjevanje
Število raziskav na
vsebnost polutantov
v živilih v zadnjih treh
letih (objave s tega
področja)
Cena raziskave na
posamezen vzorec

Najvišje možno
število točk:

60
40
Skupno število
točk*:

* seštevek doseženih točk po posameznem
merilu, največ možnih 100 točk.

tve

8. Obravnava vlog in postopek odobri-

Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. Po odprtju vloge,
se le-ta pregleda glede na popolnost. Če
vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje
v roku 15 dni od zaprtja javnega razpisa
pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge
na Agencijo, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Popolne vloge se oceni po merilih iz tega
javnega razpisa.
Z odločbo se izbere za izvajalca raziskovalne naloge v okviru ukrepa Aplikativne
raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, raziskovalno organizacijo, ki je dosegla
najvišje število točk. V primeru, da ima več
vlog enako število točk, se izbere tisto raziskovalno organizacijo, ki je ponudila nižjo
ceno raziskave na posamezen vzorec.
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.
Sredstva bodo izplačana na podlagi izvajalčeve vloge za plačilo, to je zahtevka, ki
ga mora oddati na predpisanem obrazcu iz
Priloge Uredbe in mora poleg navedenega
zahtevka za plačilo vsebovati še naslednje
priloge:
– končno poročilo o izbiri vzorcev in izsledki analiz;
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– izjavo o opravljeni storitvi izvajalca;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili in dokazilo o javni objavi izsledkov.
Izbrani izvajalec raziskovalne naloge
mora vložiti vlogo za plačilo najpozneje do
15. septembra 2008 v skladu z določbo drugega odstavka 5. člena Uredbe. Vloge za
plačilo, ki bodo vložene po 15. septembru,
se bodo zavrgle kot prepozne.
Upravičenec, za katerega se ugotovi,
da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je
porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi na podlagi prvega odstavka
4. člena Uredbe.
Upravičenec, za katerega se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, ne more pridobiti novih
sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve
leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, na podlagi drugega odstavka 4.
člena Uredbe.
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev.
Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na
spletni strani Agencije.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 33105-7/2008-5
Ob-2992/08
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), na podlagi drugega odstavka 33. člena v zvezi s 1. členom Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07, v nadaljevanju: Uredba objavlja
javni razpis
za oddajo vlog za izbiro izvajalca
razvoja izdelkov v okviru ukrepa
Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih
pridelkov
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje razvoja
izdelkov v okviru ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov
iz čebeljih pridelkov.
Skupna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za izvajanje podukrepa Razvoj
izdelkov iz čebeljih pridelkov v letu 2008,
znaša 17.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-EU, v višini 8.500,00 EUR,
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini
8.500,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem
razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelj za ukrep Aplikativne raziskave
v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz
čebeljih pridelkov, je raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje predpisane pogoje za
dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem
poglavju tega javnega razpisa.
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3. Predmet podpore
3.1 Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov bo dodeljena
za financiranje razvoja novih izdelkov iz
čebeljih pridelkov in sicer za povračilo stroškov za izvedbo razvoja izdelkov iz čebeljih
pridelkov ter stroškov za pripravo in objavo
receptur in proizvodnih postopkov. Razvoj
izdelkov mora obsegati proizvodni postopek in izdelavo receptur, uporabnih širšemu
krogu čebelarjev. Vlagatelj mora v ponudbi
navesti metodologijo razvoja novih izdelkov
za vse ponujene izdelke ter oceno stroškov
za ekonomsko izvrednotenje proizvodnje
za predlagane izdelke.
Proizvodni postopek mora vsebovati: natančen opis proizvodnje izdelka, pro
izvodno specifikacijo, ki obsega obliko
izdelka, seznam potrebnih sestavin, na
kakšen način in v kakšnem razmerju se te
sestavine uporabi, postopke dela (destilacija, mešanje, zamrzovanje …), opremo, ki
se uporablja pri proizvodnji, označevanje
izdelka, rok trajanja in končni seznam sestavin z navedbami količin,
3.2 Upravičeni stroški so stroški izvajalca same izvedbe razvoja iz prvega odstavka tega poglavja javnega razpisa, ki so
nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008.
3.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški za tekoče poslovanje (stroški
za vzdrževanje, najem itd.);
– stroški za nakup opreme.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo v skladu z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
K prijavnemu obrazcu iz razpisne dokumentacije morajo biti priložene vse priloge
in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
4.2 Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti registriran za raziskovalno
dejavnost;
– mora zagotoviti javno objavo rezultatov raziskave in receptur;
– ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
5. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog
za izbiro izvajalca razvoja izdelkov v okviru
ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov. Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem
času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na
naslov: aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 11. aprila 2008, na spletni strani Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
6. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
prvega dne po objavi tega javnega razpisa
do 11. aprila 2008.
Vloge, vložene po 11. aprilu 2008, se
bodo zavrgle s sklepom kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani
pošte, firma raziskovalne organizacije in
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo:
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep
Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov.«
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih
ovojnicah.
7. Merila za izbor
Agencija bo izbrala izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov glede na:
1. Število raziskav oziroma razvitih izdelkov (seznam in njihova uporaba);
2. Nabor ponujenih izdelkov;
3. Število vključenih primarnih čebeljih
pridelkov v ponujenih izdelkih.
Merilo za ocenjevanje
Število raziskav
oziroma razvitih
izdelkov (seznam in
njihova uporaba);
Nabor ponujenih
izdelkov, ki bodo
razviti
Število vključenih
primarnih čebeljih
pridelkov v ponujenih
izdelkih

Najvišje možno
število točk:

35 t.
25 t.

40 t.
Skupno število
točk*:

* seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk.
tve

8. Obravnava vlog in postopek odobri-

Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. Po odprtju vloge,
se le-ta pregleda glede na popolnost. Če
vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje
v roku 15 dni po zaprtju tega javnega razpisa pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve
poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge na Agencijo, se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo,
se s sklepom zavržejo.
Popolne vloge se oceni po merilih iz
tega javnega razpisa.
Z odločbo se izbere za izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov v okviru
ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu,
podukrep Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov, raziskovalno organizacijo, ki je dosegla najvišje število točk. V primeru, da ima
več vlog enako število točk, se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel največ točk pri
merilu, ki je najmočneje ovrednoteno (število vključenih primarnih čebeljih pridelkov).
Če tudi na tej osnovi ni možna odločitev,
se izbere raziskovalno organizacijo, ki je
dobila največ točk v naslednjem najmočneje ovrednotenem merilu (število raziskav
oziroma razvitih izdelkov).
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.
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Sredstva bodo izplačana na podlagi izvajalčeve vloge za plačilo, to je zahtevka, ki
ga mora oddati na predpisanem obrazcu iz
Priloge Uredbe in mora poleg navedenega
zahtevka za plačilo vsebovati še naslednje
priloge:
– končno poročilo, ki vsebuje recepture
in proizvodne postopke;
– izjave in dokazila o opravljeni storitvi
izvajalca;
– obračun upravičenih stroškov in dokazilo o javni objavi izidov.
Izbrani izvajalec razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov mora vložiti vlogo za plačilo najpozneje do 15. septembra 2008
v skladu z določbo drugega odstavka 5.
člena Uredbe. Vloge za plačilo, vložene
pozneje kot 15. septembra, se zavržejo kot
prepozne.
Upravičenec, za katerega se ugotovi,
da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je
porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridob
ljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi na podlagi prvega odstavka 4.
člena Uredbe.
Upravičenec, za katerega se ugotovi,
da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
je porabil nenamensko, ne more pridobiti
novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike
dve leti od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja, na podlagi drugega odstavka
4. člena Uredbe.
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev.
Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na
spletni strani Agencije.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ob-2933/08
Javni razpis
za sofinanciranje izvajanja celovitih
podpornih storitev v okviru vstopnih
točk VEM na lokalnem nivoju v letu
2008 in letu 2009
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana.
2. Pravna podlaga
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI)
objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev na lokalnem nivoju v letu 2008 in letu 2009 v skladu
z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO),
Proračunom RS za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06, 114/07), Proračunom RS za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Zakonom o podpornem okolju
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07),
dopolnjenim Programom ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS
sprejela dne 15. 11. 2007, Uredbo o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra

Slovenije (Uradni list RS, št. 121/06), Programom dela JAPTI za leti 2008 in 2009
ter Finančnim načrtom JAPTI za leto 2008,
h katerima je Vlada RS dala soglasje na
svoji 161. redni seji z dne 6. 3. 2008 in
pogodbe št. JAPTI – 1724-2008, 2009-JB,
o izvajanju in financiranju programov za
spodbujanje podjetništva in podjetništvu
prijaznega okolja za obdobje 2008–2009
z dne 7. 3. 2008.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev
v okviru vstopnih točk VEM za vse ciljne
skupine (potencialni podjetniki, podjetniki,
mladi, študentje, podporne institucije in
ostali zainteresirani) (v nadaljevanju: ciljne
skupine izvajalca) na območju Republike
Slovenije na lokalnem nivoju v letu 2008
in letu 2009.
Prijavitelj bo vse storitve izvajal v slovenskem jeziku za vse ciljne skupine izvajalca, in sicer:
3.a Informiranje vseh ciljnih skupin izvajalca:
– pridobivanje ključnih informacij uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na
ključnih področjih poslovanja podjetij in
podjetnikov, in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o ostalih
podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu itd.,
– redno posredovanje informacijskih
paketov z uporabo različnih orodij (e-mail,
pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni
priročnik in ostali paketi informacij),
– priprava in posredovanje odgovorov
na posamezna kompleksnejša vprašanja
uporabnikov (e–pošta in osebni stiki),
– podajanje nasvetov glede razvoja
poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim
vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje
razvoja podjetništva,
– izvajanje informativno-promocijskih
delavnic za vse ciljne skupine izvajalca
v sodelovanju z izvajalcem, Slovenskim
podjetniškim skladom in Ministrstvom za
gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
– izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju,
– izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov
podpornih storitev in za dvig podjetniške
kulture na lokalnem območju,
– izvajanje nalog »organizatorja pripravnika« v skladu z Navodili za izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Navodila).
3.b Osnovno svetovanje:
– izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in
razvojem podjetij ter osnovno svetovanje

Navodila
za
izvajanje
Programa
vavčerskega svetovanja in usposabljanja
(Navodila) so dostopna na spletni strani
izvajalca http://www.podjetniski-portal.si/content.
aspx?rootnodeid=6 in so sestavni del te razpisne
dokumentacije. Prijavitelj se je pred oddajo vloge
dolžan natančno seznaniti z Navodili. Izbrani
prijavitelji bodo zavezani k spoštovanju njihovih
določil in spremljanju njihovih sprememb.
Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe
Navodil.

Št.

25 / 14. 3. 2008 /

Stran

1025

potencialnim podjetnikom, ki niso podlaga
za izdajo vavčerja.
3.c Izvajanje postopkov registracij:
– preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo
e-VEM aplikacije,
– izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkih registracij,
– merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
– evidentiranje administrativnih ovir pri
poslovanju podjetij.
3.d Ostale aktivnosti:
– oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,
– letna izvedba ankete in intervjujev med
uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev,
– ažuriranje podatkovne baze prijavitelja (vsak izbran prijavitelj bo s strani izvajalca prejel dostopno geslo do podatkovne
baze),
– spremljanje učinkov svetovanja na sedežu podjetja, in sicer pri delujočih podjetjih,
ki so uspešno realizirali vsaj en vavčer,
– sodelovanje na nacionalnih predstavitvah v sodelovanju z izvajalcem,
– ostale naloge po naročilu izvajalca.
3.e Izvajanje Programa vavčerskega
svetovanja in usposabljanja, ki je natančneje določeno v Navodilih.
Od posameznega prijavitelja se pričakuje, da bo v obdobju od začetka veljavnosti
pogodbe do 31. 12. 2009 pri izvajanju storitev, opredeljenih v točkah 3.a, 3.b, 3.c in 3.d,
dosegel naslednje rezultate:
– priprava informacij lokalnega oziroma
regionalnega značaja, ki jih bo prijavitelj
skupaj s priročnikom Moj spletni priročnik
(ki ga prejme tedensko od izvajalca) posredoval do uporabnikov podpornih storitev
– v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe
do 31. 12. 2009 (posredovanih vsaj 75 paketov informacijskega priročnika);
– zagotovljena pokritost z informacijami
in ostalimi podpornimi storitvami v občinah
navedenih v vlogi, in sicer v višini vsaj 30%
vseh pripadajočih enot ciljnih skupin izvajalca v navedenih občinah;
– pridobljenih vsaj 10% novih uporabnikov glede na število mikro, malih in srednjih
podjetij (v nadaljevanju: MMSP) (upošteva se število MMSP v občinah navedenih
v vlogi), ki ga prijavitelj navede na Obrazcu
C tega javnega razpisa;
– pripravljenih in posredovanih vsaj
160 odgovorov na vprašanja posameznih
uporabnikov in izvedenih posameznih
osnovnih svetovalnih storitev vsaj 60 različnim uporabnikom podpornih storitev;
– izvedba vsaj dveh anket med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov
in merjenje zadovoljstva;
– oblikovana in ažurna baza vseh uporabnikov podpornih storitev;
– izpolnjena in ažurna podatkovna baza
prijavitelja;
– izvedeni obiski na sedežu podjetij z namenom spremljanja učinkov vavčerskega

Vavčer je dokument, ki se uporablja v okviru
izvajanja Programa vavčerskega svetovanja in
usposabljanja. Dodatne informacije o Programu
vavčerskega svetovanja in usposabljanja
so dosegljive na spletni strani http://www.
podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=6
ali pri izvajalcu.
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svetovanja, in sicer pri vsaj 10% podjetij, ki
so uspešno realizirali vsaj en vavčer v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe do
31. 12. 2009;
– izvedene vsaj 4 informativno promocijske delavnice za vse ciljne skupine izvajalca;
– izvedenih vsaj 10 postopkov (registracija, sprememba, izbris s.p. ali d.o.o.) v okviru e-VEM točke.
Od posameznega prijavitelja se pričakuje, da bo v letu 2008 in letu 2009 pri izvajanju storitev, opredeljenih v točki 3.e, dosegel
vsaj ponujeni odstotek realizacije vavčerja,
ki ga je opredelil v obrazcu G.
Izvajalec bo v okviru Programa dela JAPTI za leto 2008 in 2009 – Podpora vstopnim
točkam VEM za izbrane prijavitelje podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM
organiziral vsaj eno usposabljanje. Izbrani
prijavitelji se morajo usposabljanj obvezno
udeležiti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj je lahko profitna ali neprofitna
pravna oseba javnega ali zasebnega prava,
ki ne bo ustvarjal dobička iz pridobljenih
sredstev po tem javnem razpisu (Izjava 3).
4.a Osnovna sposobnost prijavitelja
Izvajalec bo iz postopka javnega razpisa izločil vsakega prijavitelja, če je bil le-ta
ali njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za
pravno osebo) pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so podrobneje
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05, 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Izvajalec bo iz postopka javnega razpisa
izločil tudi vsakega prijavitelja, če:
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
– je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi,
– je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega razpisa, ki mu je
bila dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec lahko utemelji,
– ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež, ali določbami države izvajalca,
– ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
izvajalca.
4.b Tehnična in prostorska sposobnost
prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ima na razpolago prostor za sprejem
uporabnikov, kjer je zagotovljena zasebnost,
v vseh regijah za katere se prijavlja,
– ustrezna informacijska in komunikacijska oprema, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, kvalificirano
digitalno potrdilo in zahtevana strojna in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
programska oprema za izvajanje postopkov registracij preko e-VEM aplikacije,
telefon, stalen dostop do interneta zavarovan z ustreznimi varnostnimi zaščitnimi
sredstvi, naprava za faksiranje, naprava
za pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko,
– zagotovljen dostop do baz podatkov,
ki omogočajo preverjanje izpolnjevanja kriterijev za vključevanje ciljnih skupin izvajalca v Program vavčerskega svetovanja in
usposabljanja.
4.c Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora zagotavljati vsaj dve osebi v skladu z naslednjimi zahtevami:
1. Svetovalec 1 (organizator), ki bo izvajal dela in naloge opredeljene v tč. 3.b, 3.c
in 3.e. mora:
– imeti sklenjeno pogodbeno ali delovno
razmerje s prijaviteljem na dan prijave na ta
javni razpis in za obdobje izvajanja predmeta razpisa in,
– mora izpolnjevati enega od naslednjih
pogojev:
– opravljen izpit iz splošnega podjetniškega svetovanja pri izvajalcu ali
– ima na dan 31. 12. 2007 status »organizatorja pripravnika« vsaj eno leto in šest
mesecev ali
– ima dokončano vsaj 7. stopnjo izobrazbe in od 1. 1. 2005 do datuma objave
tega javnega razpisa:
– izkazuje svetovalne izkušnje z mikro, majhnim in srednjim podjetjem, potencialnim podjetnikom in brezposelnim osebam
prijavljenim na ZRSZ s področij priprave
poslovnih načrtov (vsaj 1 referenco), registracije pravnega subjekta (vsaj 1 referenco), marketinga (vsaj 1 referenco), vodenja
podjetja (vsaj 1 referenco), gospodarskega
in statusnega prava (vsaj 1 referenco) ter
človeških virov (vsaj 1 referenco). Skupaj
mora izkazati vsaj 20 referenc.
2. Svetovalec 2 (informator), ki bo izvajal
dela in naloge, opredeljene v tč. 3.a, 3.c in
3.d. tega javnega razpisa, mora izpolnjevati
splošne pogoje za imenovanje.
Ti pogoji so:
– dokončana vsaj 6. stopnja izobrazbe,
– vsaj eno leto delovnih izkušenj, ki se
navezujejo na vsebino aktivnosti pod tč. 3a
tega javnega razpisa,
– in sklenjeno pogodbeno ali delovno
razmerje s prijaviteljem na dan prijave na ta
javni razpis za obdobje izvajanja predmeta
tega javnega razpisa.
Za svetovalce 1 (organizatorje) in svetovalca 2 (informatorja) se zahteva aktivno
znanje slovenskega jezika in aktivno znanje angleškega jezika (Izjava 1). Poleg tega
mora imeti vsaj ena oseba, ki ima s prijaviteljem sklenjeno pogodbeno ali delovno
razmerje na dan prijave na ta javni razpis in
za obdobje izvajanja predmeta tega javnega
razpisa, opravljen izpit iz poznavanja Navodil (svetovalec 1 (organizator) ali svetovalec
2 (informator) ali tretja oseba). Kolikor bo pri
obravnavi vlog ugotovljeno, da je oseba, ki
ima izpit iz Navodil, imenovana s strani več
prijaviteljev, bodo te vloge izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Izvajalec bo
zagotovil opravljanje izpita iz Navodil vsem
zainteresiranim pred pretekom roka za prijavo na ta javni razpis. Roki pripravljalnih
usposabljanj in izpitni roki bodo objavljeni na

Zahtevana strojna in programska oprema
je navedena na povezavi: http://evem.gov.si/
sp/infoStrojnaOprema.evem
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spletni strani izvajalca na dan objave tega
javnega razpisa.
Svetovalec 1 (organizator) ali svetovalec
2 (informator) morata imeti opravljeni naslednji usposabljanji:
– osnovno usposabljanje za uporabo
e-VEM aplikacije za potrebe izvajanja registracij,
– usposabljanje za delo s sistemom
e-VEM za gospodarske družbe,
oziroma kolikor izbrani prijavitelj ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem ne izpolnjuje
v prejšnjem odstavku navedenega pogoja,
se zavezuje, da bo v prvem možnem roku
od prijave na ta javni razpis, ki ga bo organiziralo Ministrstvo za javno upravo, omogočil
svetovalcu 1 (organizatorju) ali svetovalcu 2
(informatorju) opravljanje zgoraj navedenih
usposabljanj.
Prijavitelj mora na naslovu(ih), kjer bo
izvajal predmet javnega razpisa, zagotoviti
prisotnost svetovalca 1 (organizatorja) ali
svetovalca 2 (informatorja) 20 ur tedensko,
in sicer za vse delovne dni v tednu.
Pri posameznem prijavitelju lahko storitve, opredeljene v tč. 3.b., 3.c in 3.e, izvaja
več svetovalcev 1 (organizatorjev). Svetovalec 1 (organizator) te storitve ne sme opravljati za dva ali več prijaviteljev. Kolikor bo
pri obravnavi vlog ugotovljeno, da je določena oseba imenovana za svetovalca 1 (organizatorja) s strani več prijaviteljev, bodo
te vloge izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja. Opravljanje storitev svetovalca 1 (organizatorja) izključuje pravico do
izvajanja svetovalnih storitev podjetniškega
svetovalca v Programu vavčerskega svetovanja in usposabljanja, ki ima podlago v izstavitvi vavčerja.
Prijavitelj mora k vlogi predložiti izpolnjen
Obrazec B, s katerim izkaže izpolnjevanje
kadrovskih pogojev. Za imenovanje svetovalca 1 (organizatorja) mora prijavitelj priložiti tudi izpolnjen Obrazec H – Imenovanje
svetovalca 1 (organizatorja).
Prijavitelju ni potrebno predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali
nosilec javnega pooblastila vodi uradno
evidenco. Namesto dokazil o podatkih,
o katerih državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi
uradno evidenco, prijavitelj poda izjavo na
Obrazcu A, s katero dovoljuje izvajalcu, da
jih le-ta pridobi iz uradnih evidenc po uradni
dolžnosti.
Prijavitelj je dolžan k vlogi priložiti podpisano izjavo o sposobnosti prijavitelja na
Obrazcu A, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije.
4.d Drugi pogoji:
Prijavitelj mora:
– Pokrivati območje v Republiki Sloveniji
z najmanj 25.000 prebivalci ali 750 mikro,
majhnimi in srednjimi podjetji. V primeru, da
prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih
pogojev pa mora biti več kot polovica občin
navedenih v vlogi, s katero se prijavitelj prijavlja, zajeta v regije, ki so navedene v seznamu regij od 1 do vključno 8 v skladu s 4.
členom Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06,). Podatke o pokrivanju območja prijavitelj odda
na Obrazcu C, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije. Pokrito območje oziroma

Obrazec za imenovanje svetovalca 1
(organizatorja) je zahtevan v Navodilih.

Št.

25 / 14. 3. 2008 /

Stran

1027

občine morajo skupaj tvoriti geografsko povezano celoto.
– Imeti reference pri izvajanju brezplačnih celovitih podpornih storitev za ciljne
skupine izvajalca na področju informiranja
in osnovnega svetovanja, ki ni podlaga za
izdajo vavčerja, (storitve, določene v tč. 3.a,
3.b in 3.d) v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge. Izkazana mora biti vsaj 1
referenca za vsako aktivnost posebej. Podatke o referencah prijavitelj odda na izpolnjenem Obrazcu D, ki je sestavni del te
razpisne dokumentacije.
– Izkazati vsaj 8 referenčnih projektov
s področja razvoja podjetništva v letih 2005,
2006 in 2007, ki so neposredno povezani
z razvojem MMSP na območju za katerega
se prijavitelj prijavlja, pri čemer bo izvajalec
upošteval samo projekte, katerih vrednost
je bila višja od 6.000 EUR neto (za posamezen projekt). Med temi referenčnimi projekti
mora prijavitelj kot nosilec projekta izkazati
vsaj dva razvojna projekta, na katerih je sodeloval z eno ali več občinami, katere prijavitelj navaja v svoji vlogi. Podatke prijavitelj
odda na izpolnjenem Obrazcu E, in sicer za
vsak referenčni projekt posebej.
– Priložiti Izjavo (izjava 2) o delitvi funkcij, ki se opravljajo za regionalno razvojno
agencijo in funkcij ter nalog, ki jih opravlja
kot lokalna podporna institucija ter izkaz
o izvajanju podpornih storitev, ki so predmet
tega javnega razpisa. Izjava 2 je obvezna le
za prijavitelje, ki imajo status regionalne razvojne agencije v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 93/05, 127/06 – ZJZP)
Prijavitelj mora vlogi priložiti Akcijski načrt izvajanja podpornih storitev, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, za
obdobje od začetka veljavnosti pogodbe do
31. 12. 2008 in posebej za obdobje od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009. V akcijski načrt ni treba zajeti storitev svetovalca 1 (organizatorja), ki so opredeljene v tč. 3.e javnega razpisa. Aktivnosti v akcijskem načrtu morajo biti
načrtovane z namenom doseganja pričakovanih rezultatov izvajalca, ki so navedeni
v nadaljevanju. Obvezna oblika akcijskega
načrta je določena z Obrazcem F, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
5. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse formalno popolne vloge bo komisija za dodelitev sredstev ocenila na podlagi
naslednjih meril:

Zap. št.

Naziv merila

Maksimalno število
točk

1

Indeks razvojne ogroženosti

30

2

Število MMSP

30

3

Odstotek pričakovane realizacije
vavčerja

40

Skupaj:

100

Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 55 ali več točk.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa
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Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2008 je 1.200.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 1724:
– 300.000 EUR za izvajanje storitev, ki
so navedene v tč. 3e tega javnega razpisa in
– 900.000 EUR za izvajanje storitev, ki
so navedene v tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d tega
javnega razpisa, in sicer
a) fiksni del: 90.000 EUR,
b) variabilni del: 810.000 EUR.
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2009 je 1.300.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo 1724:
– 400.000 EUR za izvajanje storitev, ki
so navedene v tč. 3e tega javnega razpisa in
– 900.000 EUR za izvajanje storitev, ki
so navedene v tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d tega
javnega razpisa, in sicer
a) fiksni del: 90.000 EUR,
b) variabilni del: 810.000 EUR.
Sredstva, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa,
so razdeljena po statističnih regijah kot je
navedeno v spodnjih tabelah:

do 31. 12. 2008
Regija

3.e

od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

3.a, 3.b, 3.c, 3.d

celotni znesek fiksni del variabilni del

Skupaj

3.e

3.a, 3.b, 3.c, 3.d

celotni znesek fiksni del variabilni del

Skupaj

Pomurska

14.393

7.500

64.515

86.408

19.191

7.500

64.515

Notranjsko - Kraška

6.318

7.500

41.908

55.726

8.424

7.500

41.908

91.206
57.832

Podravska

40.841

7.500

105.186

153.527

54.455

7.500

105.186

167.141

Spodnjeposavka

7.735

7.500

43.568

58.803

10.314

7.500

43.568

61.382

Zasavska

3.789

7.500

35.712

47.001

5.052

7.500

35.712

48.264

Koroška

11.648

7.500

41.366

60.514

15.531

7.500

41.366

64.397

Jugovzhodna Slovenija

11.103

7.500

56.538

75.141

14.804

7.500

56.538

78.842

Goriška

39.502

7.500

54.862

101.864

52.668

7.500

54.862

115.030

Savinjska

39.710

7.500

85.323

132.533

52.947

7.500

85.323

145.770

Gorenjska

22.447

7.500

71.210

101.157

29.929

7.500

71.210

108.639

Obalno Kraška

19.608

7.500

52.354

79.462

26.144

7.500

52.354

85.998

Osrednjeslovenska

82.906

7.500

157.458

247.864

110.541

7.500

157.458

275.499

SKUPAJ

300.000

90.000

810.000

1.200.000

400.000

90.000

810.000

1.300.000

Skupaj 2008 in 2009
Regija

3.e

3.a, 3.b, 3.c, 3.d

Skupaj

Pomurska

33.584

144.030

177.614

Notranjsko - Kraška

14.742

98.816

113.558

Podravska

95.296

225.372

320.668

Spodnjeposavka

18.049

102.136

120.185

Zasavska

8.841

86.424

95.265

Koroška

27.179

97.732

124.911

Jugovzhodna Slovenija

25.907

128.076

153.983

Goriška

92.170

124.724

216.894

Savinjska

92.657

185.646

278.303

Gorenjska

52.376

157.420

209.796

Obalno Kraška

45.752

119.708

165.460

Osrednjeslovenska

193.447

329.916

523.363

SKUPAJ

700.000

1.800.000

2.500.000
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Prijavitelji so dolžni za izvajanje celovitih
podpornih storitev del sredstev zagotoviti iz
lastnih virov, in sicer v višini 5% od višine
prijavljenih sredstev.
7. Upravičeni stroški, obseg in način dodeljevanja sredstev
7.1. Upravičeni stroški v okviru tč. 3.e:
Upravičen strošek v okviru točke 3.e je
strošek dela svetovalca 1 (organizatorja), ki
se določi glede na dejansko število opravljenih ur dela. Najvišja priznana cena ure dela
svetovalca 1 (organizatorja) je 25,20 EUR,
DDV ni upravičen strošek.
Sredstva za upravičene stroške se bodo
dodeljevala na osnovi potrjenih mesečnih
poročil in zahtevkov (Obrazec I2).
7.2. Upravičeni stroški v okviru tč. 3.a,
3.b, 3.c in 3.d:
a) upravičeni stroški dela svetovalca 1
(organizatorja) in svetovalca 2 (informatorja), ki imata sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem, je dejansko
število opravljenih ur, če v javnem razpisu
ni drugače opredeljeno. Najvišja priznana
cena ure dela svetovalca 1 (organizatorja)
in svetovalca 2 (informatorja) je 25,20 EUR,
DDV ni upravičen strošek.
b) V okviru aktivnosti:
Informiranje vseh ciljnih skupin izvajalca
– Za redno posredovanje informacijskih
paketov z uporabo različnih orodij (e-mail,
pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni
priročnik in ostali paketi informacij) se priznajo maksimalno 4 ure na mesec.
– Za izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine izvajalca v sodelovanju z izvajalcem, Slovenskim
podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarstvo, kjer bodo predstavljeni ključni
podporni inštrumenti, se priznata:
– strošek najema prostora:
Najvišji priznani upravičeni strošek za
eno izvedeno delavnico znaša 146 EUR.
DDV ni upravičen strošek.
– stroški zunanjih sodelavcev, predavateljev:
Najvišji upravičeni strošek za eno izvedeno delavnico znaša 400 EUR. DDV ni
upravičen strošek.
– Za izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju se priznajo stroški tiskanih, televizijskih in radijskih
oglasov. Najvišji priznani upravičeni strošek
znaša 12.000 EUR in se upošteva (nanaša) za celotno pogodbeno obdobje. DDV ni
upravičen strošek.
Za ostale aktivnosti v okviru te točke se
prizna dejansko število opravljenih ur.
Osnovno svetovanje
Prizna se največ dve uri na uporabnika.
Izvajanje postopkov registracij in ostalih
storitev v okviru točke 3.c javnega razpisa:
– za izvajanje postopkov registracije se
prizna največ dve uri na uporabnika,
– za ostale aktivnosti v okviru te točke se
prizna dejansko število opravljenih ur.
Ostale aktivnosti
Za sodelovanje na nacionalnih predstavitvah v sodelovanju z izvajalcem se priznajo
potni stroški in dnevnice za enega udeleženca. Za vse ostale aktivnosti v okviru točke 3.d pa dejansko število opravljenih ur.
Sredstva za upravičene stroške se bodo
dodeljevala na osnovi potrjenih mesečnih poročil z dokazili in zahtevkov (Obrazec I1).
V pogodbi se določi najvišji znesek dodeljenih sredstev, ki ga prijavitelju dodeli
komisija za odobritev sredstev.

7.3. Razdelitev sredstev
Osnova za dodelitev finančnih sredstev
je izpolnjen Obrazec G – Finančna konstrukcija in ponujen odstotek realizacije
vavčerja.
V okviru tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d bodo sredstva razdeljena na naslednji način.
– Fiksni del
Sredstva v fiksnem delu so porazdeljena enakovredno po vseh regijah. V kolikor
bo za isto regijo izbranih več prijaviteljev,
se bodo sredstva delila na enake deleže
med izbrane prijavitelje. Fiksni del sredstev
pokriva zahtevano prisotnost svetovalca 1
(organizatorja) ali svetovalca 2 (informatorja) na naslovu(ih) kjer bo prijavitelj opravljal
predmet javnega razpisa 20 ur tedensko in
sicer za vse delovne dni v tednu. Fiksni del
sredstev je namenjen izključno pokrivanju
prisotnosti svetovalca 1 (organizatorja) ali
svetovalca 2 (informatorja). Fiksni del za posamezno leto se bo porazdelil enakovredno
glede na število mesecev izvajanja predmeta javnega razpisa v posameznem letu na
osnovi izdanih zahtevkov (Obrazec I1).
– Variabilni del
V tem delu bodo upoštevana sredstva,
ki jih bodo prijavitelji navedli v finančni konstrukciji.
Kolikor bo za eno regijo izbran le en prijavitelj in bo presegal razpisana sredstva,
se mu dodelijo razpisana sredstva za to
regijo.
Kolikor bo za eno regijo izbranih več
prijaviteljev in bo vsota njihovih predvidenih
stroškov v fi nančni konstrukciji presegala
razpisana sredstva za regijo, bo komisija
za dodelitev sredstev dodelila sredstva na
osnovi naslednje formule:

RSV
u FK
(FK1  FK2  ...  FKN)
Kjer je:
RSv – Variabilni del razpisanih sredstev
za regijo,
FK1 – Sredstva iz finančne konstrukcije
prijavitelja 1,
FK2 – Sredstva iz finančne konstrukcije
prijavitelja 2,
FKN – Sredstva iz finančne konstrukcije
prijavitelja N,
FK – Sredstva iz finančne konstrukcije
posameznega prijavitelja.
V okviru tč. 3.e se sredstva ne bodo
delila na fiksni in variabilni del. Pri razdelitvi
sredstev znotraj regije, se bodo sredstva
delila na način kot je opredeljen za variabilni
del v okviru tč. 3.a, 3.b, 3.c in 3.d.
Odpiranje vlog bo dvakratno. V primeru porabe sredstev na prvem odpiranju se
razpis zapre. Prejemnik sredstev iz prvega odpiranja nima možnosti kandidiranja na
razpisana sredstva po drugem odpiranju.
8. Način oddaje, odpiranja in dopolnitev
vlog
Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki oddati v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem
prevodu (vključno s prilogami in dokazili)
v skladu z navodili te razpisne dokumentacije. Rok veljavnosti vloge je 31. 12. 2009.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki jih Javna agencij RS za podjetništvo in
tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana prejme:
– za prvo odpiranje dne 11. 4. 2008 do
8.30,
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– za drugo odpiranje dne 4. 6. 2008 do
8.30.
Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je
določen za prvo odpiranje, bodo uvrščene
v drugo odpiranje. Vloge, ki bodo prispele
po roku, ki je določen za drugo odpiranje,
se zavržejo.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprtem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne
odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa
na katerega se nanaša. Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju.
Če na ovitku ni pošiljateljevega naslova, se
ovitek odpre in se po ugotovitvi naslova vrne
prijavitelju.
Izjave prijavitelja:
1. Prijavitelj na prijavnem listu izjavlja,
da se prijavlja na javni razpis za sofinanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev
na lokalnem nivoju za obdobje od začetka
veljavnosti pogodbe do 31. 12. 2009 pod
pogoji, določenimi v javnem razpisu in potrjuje, da predložena vloga izpolnjuje zahteve
izražene v razpisni dokumentaciji.
2. Prijavitelj izjavi, da izpolnjuje pogoj iz
točke 4.a javnega razpisa na Obrazcu A.
3. Prijavitelj izjavi, da izpolnjuje pogoj iz
točke 4.b javnega razpisa na Obrazcu A.
4. Prijavitelj izjavi, da izpolnjuje pogoj iz
točke 4.c javnega razpisa na Obrazcu A.
5. Na Obrazcu B v skladu z vsebino tega
obrazca prijavitelj izjavi, da za vse kar navaja na obrazcu obstajajo dokazila pri prijavitelju in izjavlja, da bo izvajalcu na zahtevo
posredoval vsa potrebna dokazila.
6. Prijavitelj na Obrazcu H poda izjavo,
da imenovani svetovalec 1 (organizator) izpolnjuje zahteve za opravljanje te funkcije
v skladu z javnim razpisom.
7. Imenovani svetovalec 1 (organizator) na Obrazcu H izjavi, da je seznanjen
z imenovanjem in da se strinja s pogoji za
opravljanje dela svetovalca 1 (organizatorja)
v skladu z Navodili za izvajanje Programa
vavčerskega svetovanja in usposabljanja.
8. Izjavo 1 v skladu z navodili razpisne
dokumentacije pripravi prijavitelj. S to izjavo potrjuje izpolnjevanje pogoja o aktivnem
znanju slovenskega in angleškega jezika
za imenovane svetovalce 1 (organizatorje)
in svetovalce 2 (informatorje). Na izjavo se
podpišejo vsi imenovani.
9. Izjava 2 je obvezna le za prijavitelje,
ki imajo status regionalne razvojne agencije
v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list št.
93/05, 127/06 – ZJZP). S to izjavo prijavitelj
potrjuje delitev funkcij, ki se opravljajo za
regionalno razvojno agencijo in funkcij in
nalog, ki jih prijavitelj opravlja kot lokalna
podporna institucija.
10. Z izjavo 3 prijavitelj izjavi, da je profitna oziroma neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ne bo ustvarjal
dobička iz pridobljenih sredstev po tem javnem razpisu.
Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo dne 11. 4. 2008
ob 9. uri na sedežu Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, sejna soba
(8. nadstropje). Drugo odpiranje vlog bo,
dne 4. 6. 2008 ob 9. uri na sedežu Javne
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
sejna soba (8. nadstropje). Odpiranje prejetih vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno opremljene kuverte, in
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile pre-
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jete. Vloga se šteje kot formalno popolna,
če so predloženi vsi dokumenti navedeni
v razpisni dokumentaciji.
Postopek vodi komisija za dodelitev
sredstev imenovana s strani odgovorne
osebe izvajalca.
Dopolnitve vlog
Komisija za dodelitev sredstev bo v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Dopolnitev ni dopustna
v delu, ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev vloge glede na merila ali višino dodeljenih sredstev. Prijavitelj, ki je bil pozvan
na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti
v roku 5 delovnih dni od prejema poziva.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku za
dopolnitev ne dopolnijo, se zavržejo.
Popolne vloge se ocenijo skladno z merili
iz 3. poglavja razpisne dokumentacije.
Obveščanje o izboru prijaviteljev
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni
v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Zoper sklep o izboru prejemnika sredstev oziroma zoper obvestilo neizbranim
prijaviteljem ni pritožbe.
9. Dosegljivost razpisne dokumentacije
in dodatnih informacij
Razpisna dokumentacija z navodili in
obrazci je dosegljiva v elektronski obliki
na spletnem naslovu www.japti.si do dneva odpiranja ali preko elektronske pošte
japti@japti.si. Dokumentacijo bo izvajalec
zagotavljal po elektronski pošti na podlagi
pisnega zaprosila. Za posredovanje dokumentacije preko elektronske pošte lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 3
dni pred datumom odpiranja vlog.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji
so prijavitelju dosegljive na sedežu Javne
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
in sicer pri Vlasti Selšek in Damjani Omerzu. Prijavitelj sme za dodatne informacije
zaprositi pisno po elektronski pošti najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo
vloge, in sicer na e-naslov japti@japti.si.
Vprašanja prijaviteljev in odgovori izvajalca bodo objavljeni na spletnem naslovu
izvajalca.
JAPTI, Javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 430-0024/2008-170
Ob-2836/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 23/07) objavlja Mestna občina Murska
sobota (v nadaljevanju: MOMS), Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov za
področje tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost v MOMS v letu 2008:
I) področje tehnične kulture
II) uvajanje mladih v znanost
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost v MOMS v letu
2008, ki jih izvajajo zavodi društva in njihove
zveze. Organizacije (v nadaljevanju: upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost
za populacijo na območju MOMS.
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Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti
na področju tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost.
V okviru tega razpisa so razpisane
teme:
– Pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa tehnične kulture
v MOMS.
– Pod sklop II) programi in projekti za
izvajanje letnega programa uvajanja mladih
v znanost v MOMS.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelj za kandidiranje na javnem razpisu:
– zavodi, društva in njihove zveze, organizacije, ki izvajajo programe s področja
tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost.
3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi
temami v predmetu razpisa,
– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2008,
– kopija zaključnega računa za leto 2007
(če je ponudnik pravna oseba),
– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOMS.
4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša:
Pod sklop I) 39.957,00 €.
Pod sklop II) 7.200,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena do 15. 12. 2008.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do
vključno 15. 4. 2008, oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv
in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop
I« ali »Ne odpiraj – vloga: področje uvajanja
mladih v znanost oziroma sklop II«.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje
vlog bo vloge odpirala v sejni sobi MOMS,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne
16. 4. 2008. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni.
Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte.
9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi
predloga strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja
razpisa.
Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije,
– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na
podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska sobota.
Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik
pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje
po pošti priporočeno, se na dan oddaje na
pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih
straneh MOMS (www.murska-sobota.si) in
v vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu vsak dan
od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer
pri Darji Kadiš:
– tel. 02/525-16-65,
– e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 432-1/2008
Ob-2837/08
Občina Brežice na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 40/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini
Brežice v letu 2008
Osnovni podatki o javnem razpisu
I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
II. Namen razpisa: sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez
v Občini Brežice za leto 2008, ki delujejo
na področju spodbujanja razvoja turizma na
območju Občine Brežice.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez
v Občini Brežice je 30.000 EUR. Sredstva
so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2008, in sicer na postavki: 9608
– Programi turističnih društev in OTZ.
IV. Namen sredstev in upravičenci
Namen sofinanciranja programa aktivnosti društev in zvez, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost
na območju Občine Brežice, so praviloma
aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala:
zgibanka, razglednica, brošura ipd., spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, urejanja in olepšanja
okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih
točk, čistilne akcije in podobno, spodbujanje
k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih
dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, aktivnosti za
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zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, izobraževanje
članov za namene pospeševanja dejavnosti
društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
– programi oziroma projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/07),
– da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– prijavni obrazec,
– pregledno vsebinsko in finančno poročilo o delu društva ali zveze v letu 2007,
– pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2008,
ki je potrjen s strani pristojnih organov društva;
– obrazec predstavitev prijavljenega programa,
– obrazec predstavitev projekta,
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa,
– parafiran vzorec pogodbe.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Merila so določena v razpisu v točkah.
Sredstva se razdelijo glede na doseženo
število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
A) do 60% na podlagi predloženega letnega programa po naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij,
3. organizacija in izvedba prireditev,
4. promocijske aktivnosti,
5. izobraževanje,
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja
turizma,
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe.
B: do 20% na podlagi projektov,
C: do 10% na podlagi članstva,
D: do 10% za ostala merila, ki jih določi
komisija na podlagi letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
VII. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe
in projekte društev ter zvez. Pod programi
se štejejo redne programske aktivnosti, ki se
že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno dru-

štvo ali zveza lahko prijavi poleg programa
največ 3 projekte.
Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti in projekte turističnih društev in zvez
največ do največ 50% celotne vrednosti prijavljenih aktivnosti in projektov.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji
Vse podrobnejše informacije o razpisu in
razpisni dokumentaciji pridobite na Zavodu
za podjetništvo in turizem Brežice, CPB 18,
Brežice. Kontaktna oseba: Peter Kovačič, tel.
49-90-680, e-pošta: peter.kovacic@zpt-brezice.si in Mojca Lubšina, tel. 49-66-995,
e-pošta: mojca.lubsina@zpt-brezice.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, na Zavodu za
podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih
borcev 18, Brežice in Mestni hiši Brežice,
CPB 22, Brežice ali na spletni strani www.
obcina.brezice.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter pripisom »Ne
odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice« osebno na
vložišče Občine Brežice v času uradnih ur
ali po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Rok za prijavo: do vključno 8. 4. 2008
(velja poštni žig).
Na kuverti mora biti vidno označen naziv
pošiljatelja.
Rok za dostavo zahtevka z dokumentacijo je do vključno 30. 11. 2008.
X. Odpiranje vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Brežice. Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna
komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 dni svojo vlogo
ustrezno dopolnijo. Kolikor vloga v zadnjem
roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh aktivnosti javnega razpisa. Z izbranimi prijavitelji
na javni razpis bodo sklenjene pogodbe v 10
dneh po pravnomočnosti sklepa o izboru.
Občina Brežice
Ob-2839/08
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje (Ur. l. RS, št. 7/04
in 24/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov v skupni
vrednosti 12.540 €,
– športna rekreacija v skupni vrednosti
6.820 €,
– šport invalidov v skupni vrednosti
440 €,
– delovanje športne zveze v skupni vred
nosti 2.200 €.
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2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju
športa, zavodi iz področja športa, vzgoje
in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2,
Mozirje, v času uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu,
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo
o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2008 – sreda 9. 4. 2008.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta
2, 3330 Mozirje, s pripisom »javni razpis
– Šport 2008 – Ne odpiraj«.
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje,
tel. 839-33-12.
Občina Mozirje
Št. 330-8/2008
Ob-2840/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 119/07), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Krško za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list
RS, št. 59/07), objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Krško za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje ne-
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povratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2008, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev:
sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2008 v okvirni višini 197.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (9. člen Pravilnika)
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen
Pravilnika)
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen
Pravilnika)
Pomoč za arondacije (12. člen Pravilnika)
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
(13. člen Pravilnika)
Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah (16. člen Pravilnika)
Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
(19. člen Pravilnika)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Krško za leto 2008.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni

Višina sredstev
v EUR
124.000
6.000
50.000
1.000
3.000
10.000
3.000

prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju
Občine Krško.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
124.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
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K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva mora imeti stalno prebivališče
na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi predračuni in računi in dokazila
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 05, ha.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.

Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na
upravičenca znaša najmanj 500 EUR in največ 34.000 EUR. To je razvidno iz priloženih
predračunov, in sicer pri stroških za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški
za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo
večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna
pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do 40% za
ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti
– objektov/tradicionalnih stavb skupnega
pomena, zaščitenih z občinskim odlokom ali
so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo, in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
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– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz
drugih javnih sredstev Republike Slovenije
in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine
Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma do 75%
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
50.000 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
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– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2008: Uradni list RS, št. 110/07),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za arondacije
Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.000
EUR (PP 5069).
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– notarsko overjeno pogodbo o menjavi
zemljišč,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla od 1. 1. 2008,
– v primeru, da ob prijavi priloži predračune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla, potem priloži račune in notarsko
overjeno pogodbo pri zahtevku za izplačilo.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore je:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca.
Upravičenci:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR (PP 5065).
Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev
za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo

že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije
in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga
kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR
je potrebno predložiti poslovni načrt,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci do sredstev:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
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– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij – Ukrep 9
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000 EUR (PP 5002).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo
izobraževalnega programa,
– potrdilo o katastrskem dohodku.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Krško,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do:
– petka, 25. 4. 2008 za ukrepe: naložbe
v kmetijska gospodarstva, varstvo tradicionalne krajine in stavb in tehnična podpora,
– petka, 12. 9. 2008 za ukrepe: zavarovanje, arondacije, naložbe v DD, prevzemnik kmetije,
na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«.
Ne odpiraj »JR- varstvo stavb«.
Ne odpiraj »JR – zavarovanje«.
Ne odpiraj »JR – arondacije«.
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«.

Ne odpiraj »JR – naložbe v DD«.
Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena, in sicer
za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb
in Zagotavljanje tehnične podpore.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do:
– 25. 7. 2008 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva in varstvo tradicionalne
krajine in stavb,
– 30. 10. 2008 za ukrepe: zavarovanje,
arondacije, naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, tehnična podpora in prevzemnik
kmetije.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi,
dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepi: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne
krajine in stavb ter Zagotavljanje tehnične
podpore morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo
sklepa odobritve, kot račune z datumom po
25. 7. 2008 oziroma po 30. 10. 2008 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.

Št.

25 / 14. 3. 2008 /

Stran

1035

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2008.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 094-2/2008-2
Ob-2887/08
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01)
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2008
Mestna občina Ljubljana razpisuje podelitev Župančičevih nagrad za leto 2008.
Župančičeva nagrada je priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve
s področja kulture, ki pomembno oblikujejo
kulturno življenje prebivalcev Mestne občine
Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere
so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja
oziroma so se s svojim delom izjemno uveljavili v tujini.
Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljub
ljana za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile
javnosti predstavljene v minulem enoletnem
obdobju (od konca marca 2007 do vključno
marca 2008) ali za delo iz daljšega obdobja,
ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne
občine Ljubljana in je lahko izjemen kulturni
dosežek tudi v mednarodnem merilu. Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče
prepoznati oziroma ločiti posameznikovega
kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo nagrado skupina ustvarjalcev.
Mestna občina Ljubljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade.
Pobudo za podelitev Župančičeve nagrade lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora biti poslana na naslov: Mestna
občina Ljubljana – Sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2008, Adamič Lundrovo nabrežje 2, do
vključno 14. aprila 2008 v zaprti ovojnici
s pripisom »Za razpis: Župančičeve nagrade – ne odpiraj!«.
Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za kulturo, Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Ambrožev trg 7,
pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih nagrad Manji Ravbar po tel.
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01/306-48-38 in 01/306-48-45 in po e-pošti:
manja.ravbar@ljubljana.si. Uradne ure po
telefonu so vsak dan od 9. do 11. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-2889/08
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05) ter Odloka o proračunu
Občine Črenšovci za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 13/08) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2008
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da imajo najmanj 2/3 članov s stalnim
bivališčem v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja
vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij in kulturna dejavnost
v drugih društvih, zavodih in organizacijah,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost;
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– kulturne prireditve in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet financiranja niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je
določena v proračunu Občine Črenšovci,
znaša 8.035,00 EUR.
4. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete vloge
bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na
podlagi meril za sofinanciranje ljubiteljske
kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci.
5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Kultura
– razpis 2007«.
6. Rok za oddajo ponudb je 15. 4. 2008.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
7. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
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Ob-2890/08
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma,
druge ljubiteljske dejavnosti in programov
mladine v Občini Črenšovci ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2008
(Uradni list RS, št. 13/08) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja turizma, druge ljubiteljske
dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2008
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine za leto 2008 se lahko
prijavijo društva, ki imajo sedež v Občini
Črenšovci, so registrirana po Zakonu o društvih, imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
o društvih in opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Iz proračunskih sredstev Občine
Črenšovci za leto 2008 je za sofinanciranje
programov na področju turizma, promocije
občine in programov mladine predvideno
5.180,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete
vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci.
4. Vloge bodo ocenjene na podlagi meril
in kriterijev za sofinanciranje programov na
področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine.
5. Rok za prijavo je 15. 4. 2008. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
6. Prijave pošljite ali oddajte osebno na
naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, s pripisom »sofinanciranje programov 2008«.
7. Nepravočasno oddane vloge ne dobo
obravnavane.
8. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo
župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Št. 410-0014/2008-2
Ob-2892/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 132/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje v letu 2008
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Kozje v letu
2008.
II. Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na

območju Občine Kozje ali prosilci, ki nimajo
sedeža na območju Občine Kozje, nameravajo pa zaprošena sredstva vložiti v investicije na območju Občine Kozje.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v likvidacijskem postopku.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2008 znaša 8.500 EUR.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
– promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.
Vsebina prijave po posameznih ukrepih
je določena v razpisni dokumentaciji.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev so določeni v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Javni razpis se zaključi 30. 10. 2008.
Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do 30. 10.
2008. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli
v času od 31. 10. 2007 do 30. 10. 2008.
Prijave je potrebno poslati z oznako
»Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2008« na naslov:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpiral Odbor za gospodarstvo in razvoj. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju razvoja malega
gospodarstva v Občini Kozje za leto 2008.
Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po
sprejemu sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0018/2008-2
Ob-2893/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02) ter na podlagi sklepa župana,
št.: 410-0018/2008-1 z dne 4. 3. 2008, objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Občini Kozje
za leto 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
programov, ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Kozje za leto 2008, kot so dejavnosti veteranskih organizacij, upokojencev,
invalidskih organizacij ipd.
2. Višina sredstev, ki je namenjena
za programe iz javnega razpisa, je 4.000
EUR.
3. Dodeljena sredstva morajo biti po
rabljena v letu 2008.
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Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
4. Rok za prijavo na javni razpis je 11. 4.
2008 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Ostali
programi 2008« na naslov: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba bo
sklenjena v roku 30 dni po pravnomočnosti
odločbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine in na
spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0010/2008-1
Ob-2894/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kozje (Uradni
list RS, št. 63/03, 41/04) objavlja Občina
Kozje
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v letu 2008
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kozje
v letu 2008, se lahko prijavljajo kulturna društva, ki imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu
2008.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2008, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa, je
13.760,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
15. 4. 2008 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Kultura
2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 21. 4.
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje za
leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo na Občinskem uradu Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 410-0013/2008-1
Ob-2895/08
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na podro-

čju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
(Uradni list RS, št. 73/03, 18/04) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov
organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti v letu 2008
I. Naziv in sedež naročnika: Občina
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje
v letu 2008 se lahko prijavljajo izvajalci
neprofitne in prostovoljne dejavnosti na
področju humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalci), ki delujejo na območju
Občine Kozje oziroma za občane Občine
Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v letu
2008.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na področju humanitarne dejavnosti v letu 2008, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke II. javnega razpisa, je
5.500,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
16. 4. 2008 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Humanitar 2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
23. 4. 2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi
izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje
za leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Razpisno dokumentacijo lahko vsi
zainteresirani dobijo na Občinskem uradu
Občine Kozje naslednji dan po objavi.
Občina Kozje
Št. 410-0017/2008-1
Ob-2896/08
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 35/07) objavlja
Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev
za mladinske programe in projekte
v Občini Kozje v letu 2008
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje v letu 2008.
II. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, ki
so v interesu občine in katerih delovanje
ni financirano iz drugih proračunskih postavk in:
– imajo sedež v Občini Kozje,
– so registrirani po zakonu o društvih,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo
kot jo določa zakon o društvih,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 2. člena pravilnika za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov v Občini
Kozje oziroma so njihovi programi in projekti po presoji komisije v javnem interesu
Občine Kozje,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov,
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in
projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v letu 2008 znaša 1.500 EUR.
IV. Pri razpisu se bodo vrednotila naslednja merila:
– število izvedenih projektov,
– jasno razvidni cilji in nameni mladinskih programov in projektov,
– jasno opredeljeni potencialni uporabniki (ciljna skupina programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi,
iz ogroženih družin, šolskih osipnikov ter
družbeno izločene invalidne mladine),
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali
projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela),
– dostopnost programa mladim iz cele
občine, povezovanje z drugimi skupinami,
organizacijami in institucijami, ki opravljajo
dejavnosti s področja dela z mladino, izvajanje projekta ali programa daljše časovno
obdobje,
– število vključenih članov v mladinskih
programih in projektih,
– izvajanje programa na občinskem,
medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju,
– preventivna narava programa ali projekta,
– program ali projekt ima realno finančno konstrukcijo,
– delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
VI. Prijava na razpis mora biti izdelana
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
16. 4. 2008 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v letu 2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija dne
17. 4. 2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v roku 30
dni od pravnomočnosti odločbe.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega
razpisa na občinskem uradu občine. Vse
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dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.
Občina Kozje
Št. 410-0011/2008-1

Ob-2897/08

Na podlagi 8. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 63/03, 41/04) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2008
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov športa, ki imajo sedež
v Občini Kozje ali izvajajo dejavnost na območju Občine Kozje:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. Šport predšolskih otrok,
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok,
1.3. Športna vzgoja mladine,
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Vrhunski šport,
5. Šport invalidov,
6. Razvojne in strokovne naloge v
športu.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa športa na lokalni
ravni v letu 2008, so določeni v Pravilniku
o financiranju športa v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za
programe iz točke III. 1–6 javnega razpisa,
je 31.500,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
15. 4. 2008 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Šport
2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 22. 4.
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov športa v Občini Kozje
za leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 410-0012/2008-1

Ob-2899/08

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju turizma v Občini
Kozje (Uradni list RS, št. 73/03) objavlja
Občina Kozje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2008
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma, ki
imajo sedež v Občini Kozje.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov turističnih društev
s strani občine.
IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programa na področju turizma
na lokalni ravni v letu 2008, so določeni
v Pravilniku o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Kozje.
V. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz javnega razpisa, je
3.500,00 EUR.
VI. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
VII. Rok za prijavo na javni razpis je
15. 4. 2008 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Turizem
2008« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
VIII. Vloge bo odpirala komisija 22. 4.
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 15 dni od odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju
izvajanja programov turizma v Občini Kozje
za leto 2008 v roku 30 dni po sprejemu
sklepa župana.
X. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občinskem uradu Občine
Kozje naslednji dan po objavi razpisa.
Občina Kozje
Št. 330-001/2008
Ob-2907/08
Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Celje (Ur. l. RS, št. 58/07) in s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) ter
Odloka o proračunu Mestne občine Celje
(Ur. l. RS, št. 12/07) objavlja
razpis
o dodelitvi finančne pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Celje v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Celje za leto 2008. Sredstva se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in 1998/2006. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva;
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
3. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu;
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
5. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb.
II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Celje za leto 2008 v okvirni
višini 70.000,00 EUR na kontu 410217.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
a) Nakup kmetijske
mehanizacije
22.500
b) Ostale naložbe
20.000
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
2.000
3. Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu
13.000
4. Naložbe za opravljanje
dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
7.500
5. Varstvo tradicionalnih krajin
in stavb
5.000
Sredstva v proračunu so omejena.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
1) za ukrepe iz točke 1. in 2. prejšnjega
člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Mestne občine Celje in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz
3. točke prejšnjega člena:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 4. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti
s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske
izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasa-
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dov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (razen
naložbe v mehanizacijo);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi računi in dokazila se morajo glasiti
na nosilca kmetijskega gospodarstva.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora
imeti ob oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj
2ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha planta4nih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali

hmeljiš1 (GERK 1160) ali olj1nikov
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov
(GERK
1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke .);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006).
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– Najvišja predračunska vrednost, ki bo
upoštevana je 12.500,00 EUR.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najmanjši zvesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme
preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000
EUR na območjih z omejenimi dejavniki iz
nacionalnih virov in lokalnih virov.
Rok za oddajo vlog: 18. 4. 2008
2. Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto ter
imajo ob oddaji vloge vsaj 1ha primerljivih
kmetijskih površin.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– veljavna zavarovalna polica sklenjena
za leto 2008.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
do opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter
zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa 250 EUR na upravičenca na leto.
Rok za oddajo vlog: 1. 6. 2008.
3. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
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– omogočiti nadomeščanje na kmetiji
v primeru bolezni.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije .):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se prijavljajo pod točke 1–4 poglavja
»upravičeni stroški« morajo priložiti finančno
ovrednoten letni program dela z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov.
– Dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine.
– Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
– Članstvo v organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do tehnične podpore.
– Za nadomeščanje: računi, pogodbe in
ostala dokazila.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Mestna občina Celje z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne nalo-
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ge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 EUR letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 EUR na letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000 EUR/upravičenca
letno.
IV. Naložbe za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje
in pripravo proizvodov za trg,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(4) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike)),
(6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
(7) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
(8) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
(9) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(10) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(11) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,

– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi
za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Rok za oddajo vlog: 18. 4. 2008.
IV. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih
z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Izvajalci skladno z ukrepom.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom
občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta,
posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del,
konservatorski program …);
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– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte
do 100% dejanskih stroškov,
– za naložbe v proizvodna sredstva
na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 500 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na
leto.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija
bo na razpolago od dneva objave javnega
razpisa na vložišču Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, na sedežu krajevnih
skupnosti in na spletnih straneh Mestne
občine Celje (www.celje.si) rubrika Mestna
občina – javna naročila in razpisi.
VI. Reševanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8. dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da
jih dopolnijo v 8. dneh. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi pogojev v razpisu in razpisni dokumentaciji. V primeru, da višina zahtevanih
sredstev v popolnih vlogah presega višino
razpisanih sredstev se komisija lahko odloči, da sorazmerno zniža v razpisu določen
procent finančne pomoči. Izjeme katerim se
procent ne zniža so:
Naložbe v kmetijska gospodarstva:
A) Nakup kmetijske mehanizacije
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k okolju prijaznejšemu kmetovanju (stroji
za mehansko zatiranje plevelov, doziranje
mineralnih kemičnih snovi v kmetijstvu .).
B) Ostale naložbe
Naložbe, ki uvajajo minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali (razvidno iz mnenja KSS).
O izboru in višini dodeljenih sredstev
bodo vlagatelji obveščeni v roku 15 dni od
zaključka razpisa.
IV. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo
vlog je naveden pri vsaki pomoči posamezno.
V. Mesto za oddajo vlog: vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali priporočeno po pošti. Na ovojnico je obvezno
napisati »Razpis kmetijstvo – ne odpiraj«,
na sprednjo stran kuverte pa naziv in naslov
vlagatelja.
Dodatne informacije: – Mestna občina
Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo,
Alja Založnik, tel. 426-57-79.
Mestna občina Celje
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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2008 (Uradni list RS, št.
20/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07) Občina Laško objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja Občine
Laško v letu 2008
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Laško v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo;
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
3. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu;
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. in 2. točke prejšnjega
člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Občine Laško in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); upravičenci iz 2. točke morajo imeti
sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče
leto;
(2) za zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 4. točke prejšnjega
člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v občini, na naslovu nosilca
dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Laško za leto 2008.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
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Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
20.000,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 15.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
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okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Laško);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Laško);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Laško);
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pri-
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dobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke .);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejeni-

mi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– sklenjeno zavarovalno polico za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2008.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in
plodov,
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja
živali zaradi bolezni.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca
na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
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– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.785,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Laško z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije .):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-

vanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 €/program letno.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 €/program letno.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
17.142,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
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– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija
(KSS Laško);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo ali račun za že izvedeno investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Laško) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
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Največji znesek dodeljene pomoči je
5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Laško v letu
2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«, od začetka razpisa do 4. septembra 2008 oziroma do porabe sredstev, in
sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško. V primeru, da upravičenec
pošilja več vlog za več namenov, mora biti
vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog
ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz
tega razpisa. Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu, in sicer do porabe sredstev.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:

1.
2.
3.

Datum odpiranja vlog
4. april 2008
11. julij 2008
5. september 2008

Rok za prijavo
3. april 2008
10. julij 2008
4. september 2008

Rok za oddajo zahtevka
30. maj 2008
29. avgust 2008
31. oktober 2008

V primeru neporabljenih sredstev bo
opravljeno še četrto odpiranje vlog. Datum
odpiranja bo objavljen naknadno na oglasni
deski Občine Laško. Odpiranje vlog ne bo
javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih
pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Laško najkasneje do
datumov navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija
ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Laško za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško (www.
lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Laško
in v Uradu župana – referat za gospodarske
zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Dragici Levstik, tel. 03/733-87-36, e-mail: dragica.levstik@lasko.si, vsak delovni dan v času
od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure.
Občina Laško
Ob-2914/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07-UPB) ter v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06) in Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka:
015-05-22/2005-1503) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2008
na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2008 v Mestni občini Novo mesto.
2. Razpisna področja
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na naslednjih področjih:
a) projekti na področju kulture (javni
razpis),
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b) projekti poklicnih javnih organizacij
(javni poziv),
c) projekti za oživitev mestnega jedra
(javni razpis),
d) redno delo kulturnih društev (javni
razpis),
e) sofinanciranje kulturnih programov
(javni poziv),
f) programi v javnem interesu (javni poziv),
g) založništvo (javni razpis),
h) perspektivni posamezniki (javni razpis),
i) Novomeški poletni večeri (javni poziv),
j) obletnice pomembnih Novomeščanov
(javni poziv).
3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte in
programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto
ter redno dejavnost kulturnih društev.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
4.1. Razpisno področje a) Projekti na
področju kulture:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna
društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe (s statusom kulturnega
ustvarjalca), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem
in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
osnovne in srednje šole z izjemo Glasbene
šole Marjana Kozine, društva, zasebne ali
javne organizacije, ki niso registrirane za
opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin.
4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij:
– javni sklad, ki ima območno izpostavo
v Novem mestu,
– Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra.
4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom
kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih projekt je vezan na staro mestno
jedro.
4.4. Razpisno področje d) Redno delo
kulturnih društev:
– vsa kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto,
– kulturna društva imajo sedež v Mestni
občini Novo mesto,
– prijavitelji aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto.
4.5. Razpisno področje e) Sofinanciranje
kulturnih programov:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične
osebe s statusom kulturnega ustvarjalca,
– projekt je vezan na Mestno občino
Novo mesto, nosilec je iz druge občine,
– izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni
na državnem ali mednarodnem razpisu.
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Projekti, ki bodo sofinancirani, sodijo
v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna,
filmska, likovna, založniška produkcija).
Projekti, ki ne bodo sofinancirani so s področja muzealstva in kulturne dediščine.
4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu:
– kulturna društva, ki so registrirana
pri Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo
glasbene programe za pihalne orkestre ali
godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo
ali večletnim zborovskim petjem (najmanj 10
let aktivnega delovanja),
– kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in nagrad na nacionalni ali mednarodni ravni,
– zavod s področja založniške in knjigarniške dejavnosti, ki ima sedež v Mestni
občini Novo mesto.
4.7. Razpisno področje g) Založništvo:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti in posamezni literarni ustvarjalci v Mestni občini
Novo mesto,
– pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto.
4.8. Razpisno področje h) Perspektivni
posamezniki:
– posamezniki, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fondacij in ostalih pravnih ali
fizičnih oseb in aktivno delujejo na področju
kulture,
– prijavitelj mora imeti stalno prebivališče
v Mestni občini Novo mesto,
– prijavitelji vpisujejo mednarodni šolski
ali seminarski program s področja umetnosti
(glasba, ples, fotografija, dizajn …).
4.9. Razpisno področje i) Novomeški poletni večeri:
– javni in zasebni zavodi na področju
kulture s sedežem v Mestni občini Novo
mesto in so registrirani za izvajanje prireditvene in festivalske dejavnosti kot primarne
dejavnosti,
– izvajalec bo projekt realiziral v Novem
mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe.
4.10. Razpisno področje j) Obletnice pomembnih Novomeščanov:
– javni zavodi na področju kulture s sedežem v Mestni občini Novo mesto in so
registrirane za izvajanje kulturno-umetniških
programov,
– projekt bo realiziran v Novem mestu.
Na razpis se ne morejo prijaviti fizične
osebe.
Razpis je namenjen projektom, s katerimi bo Mestna občina Novo mesto počastila 110. obletnice rojstva Antona Podbevška
ter 500. obletnice Primoža Trubarja. Projekti
morajo biti izvedeni na visoki profesionalni
in strokovni ravni.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise:
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– reference izvajalca, katerih dosedanje
delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in
kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in
odmevno,
– odmevnost realiziranih projektov,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno
izvedbo projekta (reference predlagatelja,
tehnična in organizacijska usposobljenost,
realnost izvedbe projekta),
– prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti,
– programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri
oblikovanju občinskih prireditev),
– aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji,
– prijavitelji so kot pogodbene stranke
občine izpolnili vse obveznosti do Mestne
občine Novo mesto.
7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani
programi oziroma projekti, ki poleg splošnih
kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije
za razpisna področja. Prednostni razpisni
kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za
posamezna razpisna področja.
8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila
morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja.
9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 169.400,00
EUR.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programe in projekte v letu 2008 po razpisnih področjih so naslednje:
a) projekti na področju kulture
b) projekti poklicnih javnih organizacij
c) projekti za oživitev mestnega jedra
d) redno delo kulturnih društev
e) sofinanciranje kulturnih programov
f) programi v javnem interesu
g) založništvo
h) perspektivni posamezniki
i) Novomeški poletni večeri
j) Obletnice pomembnih Novomeščanov
Skupaj

45.000,00
21.000,00
7.500,00
19.000,00
15.000,00
30.000,00
4.900,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
169.400,00 EUR

10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.
11. Razpisni rok: razpisni rok se prične
14. 3. 2008 in traja do 14. 4. 2008.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec
z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.
novomesto.si.
13. Oddaja in dostava vlog:
– Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do 14. 4. 2008 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis/poziv na področju kulture
2008«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
14. 4. 2008 do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
– Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 12.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec zadajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje
v devetdesetih dneh od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Št. 47801-18/2008
Ob-2929/08
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa župana št. 47801-18/2008-4 z dne 3. 3.
2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
– gostinski lokal z neto koristno površino
v izmeri 251,91 m2 v objektu Podjetniški
inkubator Perspektiva v obrtni coni Veliki
Otok, ležečem na parc. št. 1449/18 k.o.
Zagon, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 698, k.o. Zagon, izklicna cena:
136.000,00 EUR.
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Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom
ter z možnostjo zunanje terase.
1. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je urejeno z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list
RS, št. 89/04) in je namenjeno za poslovno
obrtno dejavnost.
2. Etažna lastnina še ni urejena, predmetni poslovni prostor ni vpisan v zemljiški
knjigi.
3. Objekt, v katerem se nahaja lokal, je
bil leta 2007 adaptiran. Gostinski lokal je
urejen v podaljšani tretji gradbeni fazi. Lokal
ima priključke za vodovodno, telefonsko in
električno napeljavo ter priključke za ogrevanje in prezračevanje.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta
tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo
kompleksu, in je razdeljena na posamezne
objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije.
2. Izklicna cena ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Osnovni kriterij in merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je cena.
4. Nepremičnina se bo prodajala za namen opravljanja gostinske dejavnosti, ki
obsega pripravo in strežbo jedi in pijač za
potrebe poslovno-obrtne cone ter ostalih.
Nudenje navedenih storitev (hrane in pijače) je pogoj za izbiro ponudnika in sklenitev
kupoprodajne pogodbe.
5. Kupec bo moral dokončati izvedbo
preostalih del, potrebnih za obratovanje lokala, ki jih ni izvedel prodajalec. Rok za
izvedbo del ter pridobitev obratovalnega dovoljenja je devet mesecev po podpisu prodajne pogodbe.
Za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz
prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik ob podpisu prodajne pogodbe predložiti
bančno garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti izvedbe del v višini 5.000,00
EUR z veljavnostjo devetih mesecev od
podpisa prodajne pogodbe.
6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
7. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine ter drugih dajatev.
8. Izbrani ponudnik plača še davek na
promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis
v zemljiško knjigo.
9. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
10. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo, in
so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
11. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo var-

ščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine,
– pisno izjavo ponudnika (pravne osebe
in s.p.), da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne in druge prisilne odločbe ter da ima
poravnane poslovne obveznosti,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-722.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup lokala
v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva« naj
ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna
št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
31. 3. 2008 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Javno odpiranje ponudb, ki bo dne
31. 3. 2008 ob 11. uri na Občini Postojna,
pisarna št. 27, Ljubljanska c. 4, Postojna,
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Postojna.
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V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu končno odločitev.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Št. 01100-0003-2008/4
Ob-2954/08
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti objavlja za leto 2008
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje
finančnih sredstev za izvajanje neprofitne
in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki
ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju Občine Vojnik
oziroma ne glede na sedež, če je program
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene
dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
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4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpisa je 5.650,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2008 in
število občanov Občine Vojnik, vključenih
v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko
telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja
že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju Občine Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega
cilja;
– program je namenjen pomoči družinam
in posameznikom izven organizacije;
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju
programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja
se dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci,
ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je
v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
programe morajo biti porabljena v letu
2007.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je
do vključno 26. 3. 2008. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali
jih oddati osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali
na spletni strani www.vojnik.si,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu,
– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto
2007 in
– plan dela za leto 2008.
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Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis socialno-humanitarne dejavnosti 2008«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po
končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji
Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom:
zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri referentki za družbene dejavnosti
Valeriji Svetel, tel. 780-06-23 in 780-06-20,
e-mail: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 430-7/2008
Ob-2956/08
Občina Sežana objavlja na podlagi 8.
člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in
22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 125/07) in dne 25. 4. 2007 sprejete
Strategije financiranja društev, ki delujejo
v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje
- Kozina, Komen in Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sežana za leto 2008
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2008.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sežana.

4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sežana oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje
za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo
v javnem interesu in celodnevno izvajajo
programe na območju občin Divača, Hrpelje
- Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne
razpise občine.
5. Merila za sofinanciranje programov se
nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
5.1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Sežana – 20 točk,
– podružnica v Občini Sežana – 6 točk,
– člani iz Občine Sežana – 3 točke.
5.2. Število članov iz Občine Sežana:
Število članov
1–10 članov
11–30 članov
31–50 članov
51–80 članov
81–150 članov
nad 150 članov

Točke
3 točke
6 točk
15 točk
30 točk
40 točk
50 točk

5.3. Vsebina programa:
5.3.1. Predavanje, delavnica ali druga
oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana
se točkuje z 10 točkami – največje možno
število točk je 50, na območju izven Občine
Sežana pa z 2 točkama – največje možno
število točk je 10.
5.3.2. Organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno
število točk je 20.
5.3.3. Program zajema izdajanje glasila,
biltena, druge oblike promocije dejavnosti
– do 10 točk.
5.3.4. Program vključuje izlete, športne
in kulturne aktivnosti za člane – 2 točki na
posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10.
5.3.5. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10 točk.
5.3.6. Program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Sežana
– do 15 točk.
5.3.7. Program omogoča udeležencem
lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
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5.4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje
programa na območju Občine Sežana – 25
točk,
– izvajanje programa prek celega leta
– 5 točk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
25.714,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2008.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto
2008« in priložijo vse zahtevane priloge, ki
so navedene v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v tajništvu Občine Sežana ali pri
Janji Kristančič v sobi št. 69, vsak delavnik
od 8. do 11. ure. Obrazec prijave je dosegljiv tudi na internetni strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oziroma
odda na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora
biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj,
vloga za javni razpis – programi sociala,
zdravstvo 2008«. Na hrbtni strani mora biti
označen pošiljatelj.
10. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka 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
v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 478-129/2007/43
Ob-2843/08
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
Premičnine, ki se nahajajo na deponiji ob
mejnem prehodu Obrežje, in sicer:
– 21 kontejnerjev dimenzij 6 m x 2,5 m x
2,6 m,
– 5 kontejnerjev dimenzij 3 m x 2,5 m x
2,6 m,
– 14 kontejnerjev dimenzij 1,5 m x
2,5 m x 2,6 m,
– 1 dizel agregat moči 60 kVA,
– 1 dizel agregat moči 41 kW.
Kontejnerji se prodajajo skupaj, agregata
pa posamezno.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
– za kontejnerje, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 8.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je 100,00 EUR;
– za 60 kVA dizel agregat, ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 2.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 100,00 EUR;
– za 41 kW dizel agregat, ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 3.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 100,00 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 četrtek, 10. 4. 2008
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za:
– kontejnerje, ki so predmet prodaje, je 860,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – kontejnerji
Obrežje;
– 60 kVA dizel agregat, ki je predmet
prodaje, je 200,00 EUR in se plača na
račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-7554-2008, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – veliki
agregat;
– 41 kW dizel agregat, ki je predmet
prodaje, je 300,00 EUR in se plača na
račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-7554-2008, z navedbo na-

mena nakazila: Javna dražba – mali agregat.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal po predhodni najavi dne 3. 4. 2008
od 11. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne
dražbe se obrnite na Biserko Gorišek,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje do torka,
8. 4. 2008, v zaprti kuverti z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba – obrežje«, na naslov
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, 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);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za predmete, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Premičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
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Št.

Št. 352-19/2007-16-04
Ob-2841/08
Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), Odlokom o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01 in 68/03) in Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št.
35/06) ter v skladu s Finančnim načrtom in
programom dela JNS OL za leti 2008–2009
z načrtom prodaje stvarnega premoženja,
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
matična številka: 5874505, ID številka za
DDV SI11734612, tel. 03/733-87-00 in faks
03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so delno komunalno opremljena in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih v naravi
predstavljajo
parc. št.

z.k. vl. št.

vrsta rabe

površina
v m2

k.o.

203

226

pašnik

150

Rimske Toplice

204/1

226

njiva

275

Rimske Toplice

204/2

226

njiva

306

Rimske Toplice

205

226

pašnik

48

Rimske Toplice

206/1

226

pašnik

111

Rimske Toplice

207/1

226

njiva

789

Rimske Toplice

207/2

226

njiva

204

Rimske Toplice

208

226

pašnik

192

Rimske Toplice

212/8

126

njiva

838

Rimske Toplice

212/9

126

njiva

6

Rimske Toplice

Skupaj:

2919
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.: 3501-344/2007, z dne 3. 3.
2008, izhaja, da se zemljišča nahajajo na
območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št.
86/01 in 98/02) nahajajo na območju, ki se
ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu Belovo (Uradni list RS, št. 122/04), v katerem so
navedeni tudi pogoji za izgradnjo objektov
v območju individualnih stanovanjskih hiš
s pomožnimi objekti.
Za omenjeno območje je bil sprejet tudi
Odlok o programu opremljanja zemljišča za
gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni
list RS, št. 33/07), ki predpisuje izhodišča za
izdelavo programa opremljanja, obstoječo
in predvideno komunalno infrastrukturo ter
podlage za odmero komunalnega prispevka. Vsa izhodišča za program opremljenosti
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zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Belovo,
ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt d.o.o.,
Sevnica pod št. projekta 93/03.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna 73.879,89 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. Vse parcele se prodajajo skupaj.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni
nepremičninski sklad Občine Laško pravico
zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.:
01257-3000000192, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
Kupec je pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžan
plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen skladno z določili Odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07).
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 16. aprila 2008, v sejni sobi
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali
30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična ose-

Stran

1052 /

Št.

25 / 14. 3. 2008
ba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru, če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% izklicne
cene nepremičnine na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.:
01257-3000000192. Račun je odprt pri UJP
Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla –
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.
XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si, v zvezi z obračunom in
plačilom komunalnega prispevka pa na tel.
03/733-87-16 ali e-naslovu: luka.picej@lasko.si
oziroma na tel. 03/733-87-14 ali na e-naslovu: vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin,
ki so predmet javne dražbe.
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Razpisi delovnih mest
Ob-2938/08
Preklic
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik razveljavlja razpis za delovno mesto
ravnatelja, objavljen v Uradnem listu RS,
dne 7. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 23/08)
pod številko Ob-2508/08, zaradi pomanjkljive navedbe zakonske podlage razpisa v prvem odstavku.
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik
Ob-2937/08
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07),
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik,
Gradaška ulica 24, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja Glasbene šole Ljubljana Vič
- Rudnik.
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto 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 polni
delovni čas 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 vodenja šole za mandatno obdobje, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Glasbene šole Ljubljana Vič
- Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana,
z oznako »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik
Št. 110-64/2008
Ob-2847/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2849/08
Občina Žalec, Občinski svet Občine Žalec, Komisija za mandatna vprašanja volitve,
imenovanje ter priznanja razpisuje na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za kulturo šport in turizem
Žalec« (Uradni list RS, št. 41/04) in 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo; ZUJIK–UPB1) prosto
delovno mesto:
direktorja javnega zavoda »Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec«
(v besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
družboslovne smeri;
– deset let delovnih izkušenj, od tega
vsaj tri leta na vodilnih in vodstvenih mestih;
– organizacijske sposobnosti in izkušnje;
– poznavanje dejavnosti kulture, športa
in turizma.
Kandidati morajo k prijavi na razpis predložiti:
– strateški načrt zavoda za mandatno
obdobje in program dela,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktorja bo po predhodnem mnenju
sveta in strokovnih svetov javnega zavoda
»Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
imenoval Občinski svet Občine Žalec za petletno mandatno obdobje. Na podlagi akta
o imenovanju predsednik sveta javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem
Žalec« sklene z imenovanim direktorjem
pogodbo o zaposlitvi.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev kandidati pošljejo v roku petnajst dni

po objavi razpisa, v zaprti ovojnici z označbo
»razpis direktorja Javnega zavoda »Zavod
za kulturo, šport in turizem Žalec« na naslov: Občina Žalec, Občinski svet, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve imenovanja
ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Dodate informacije dobite vsak dan od
11. do 13. ure po tel. 03/713-64-12.
Občina Žalec
Št. 101-01-0002/2008
Ob-2852/08
Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto v občinski upravi, oddelku za premoženjske in splošne zadeve:
vodja oddelka za premoženjske in
splošne zadeve, ki se bo izvajal v nazivu
višjega svetovalca I.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– imeti najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
– 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice za dokazovanje delovne dobe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti, zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja. Zaželen je opravljen pravniški državni izpit.
V izbirnem postopku bomo na osnovi meril
izbirnega postopka preverjali usposobljenosti
kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil
izpolnjujejo razpisne pogoje z ustnim ali pi-
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snim preverjanjem: poznavanja problematike
področja, strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanja pravne ureditve področja in
poznavanja načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili
in referencami. Z razgovorom s posameznim
kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa
se bodo ugotavljale komunikacijske veščine
in vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« z navedbo delovnega mesta
na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5,
3310 Žalec, v roku osem dni po objavi.
Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo
v izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom
pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izbiri.
Dodatne informacije o javnem natečaju
po tel. 03/713-64-12.
Občina Žalec
Št. 1001-12/2-2008
Ob-2854/08
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. organizator na Območni izpostavi
Lendava m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe administrativne, ekonomske ali sorodne
smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje enega tujega jezika,
– eno leto delovnih izkušenj.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo dva meseca.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 135/08
Ob-2886/08
Na podlagi določil 58. člena in 4. točke
prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07,
uradno prečiščeno besedilo, ZJU – UPB3)
objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto:
1. Pripravnik/ pripravnica v občinski
upravi Občine Tržič:
Opis del in nalog:
– usposabljanje za samostojno delo na
uradniškem delovnem mestu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02, 46/07 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih,
morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za določen čas 10
mesecev – za čas pripravništva, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat/kandidatka je dolžan/dolžna do zaključka pripravništva opraviti državni izpit iz javne uprave in strokovni
izpit iz upravnega postopka.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke 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,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu po potrebi.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo na
naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za pripravnika/pripravnico v občinski
upravi Občine Tržič« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Drago Zadnikar).
Občina Tržič
Št. 16
Ob-2939/08
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
Svet zavoda Osnovne šole Venclja Perka
Domžale razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Začetek dela od 1. 9. 2008 dalje.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, o nazivu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, navedba delovnih
izkušenj) in s kratkim življenjepisom pošljite na naslov: Svet Osnovne šole Venclja
Perka Domžale, Ljubljanska 58 a, 1230
Domžale, s pripisom »Za razpis ravnatelja«
– Ne odpiraj.
Obravnavali bomo ponudbe, poslane na
naš naslov do vključno 26. 3. 2008 do 12.
ure, ne glede na prenos pošiljke.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Venclja Perka
Domžale
Št. 110-22/2008
Ob-2940/08
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 Celju.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 110-36/2008
Ob-2941/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-35/2008
Ob-2942/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-343/2008
Ob-2943/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
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pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-339/2007
Ob-2944/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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. 110-289/2007
Ob-2945/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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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
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Druge objave
UL 02/08
Ob-2859/08
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Sašo Petek, z dnem 17. 1. 2008.
Pisarna: Svetozarevska ulica 15, 2000
Maribor.
Blaž Poljanšek, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.
Benjamin Peternelj, z dnem 18. 1.
2008.
Pisarna: Tržaška cesta 216a, 1000 Ljub
ljana.
Domen Neffat, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Miklošičeva 18, 1000 Ljub
ljana.
Damijan Kocbek, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Partizanska cesta 3–5, 2000
Maribor.
Branko Ilić, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljub
ljana.
Matej Gašperšič, z dnem 26. 1. 2008.
Pisarna: Gorenjska cesta 24, 4240 Radovljica.
Igor Cek, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.
Dr. Andrej Berden, z dnem 1. 2. 2008.
Pisarna: Podmilščakova 9, 1000 Ljub
ljana.
Saša Vrančič, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Poljanski nasip 8, 1000 Ljub
ljana.
Mateja Jerovšek, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Komenskega 36, 1000 Ljub
ljana.
Irena Jamšek Halas, z dnem 25. 1.
2008.
Pisarna: Štefanova ulica 3, 1000 Ljub
ljana.
Petruša Jager, z dnem 25. 1. 2008.
Pisarna: Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.
Peter Žnidaršič, z dnem 11. 2. 2008.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
Mag. Bogomir Horvat, z dnem 9. 2.
2008.
Pisarna: Kraška cesta 32, 6215 Divača.
II. V imenik tujih odvetnikov se vpiše:
Dr. Jasna Zwitter-Tehovnik, z dnem
15. 1. 2008.
Pisarna: Tivolska 48, 1000 Ljubljana.
III. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Valerija Berglez Majkus, z dnem 12. 2.
2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica
Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, 1000 Ljub
ljana.
Marjetica Nosan, z dnem 29. 2. 2008.

Prevzemnik njene pisarne je odvetnik Tomaž Bromše, Ljubljanska 3a, 3000 Celje.
Katjuša Gorjan, z dnem 12. 2. 2008.
Prevzemnica njene pisarne je odvetnica
mag. Helena Devetak, Ulica XXX. Divizije
23, 5000 Nova Gorica.
IV. Preselitve:
Iztok Drozdek, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 18. 1. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.
Matej Podlipnik, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 18. 1. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva
5, 1000 Ljubljana.
Vesna Zakeršnik, odvetnica iz Maribora,
z dnem 1. 2. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Svetozarevska 10, 2000 Maribor.
Vesna Šajatovič Okršlar, odvetnica iz
Žabnice, z dnem 1. 3. 2008 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Koroška cesta 21, 4000 Kranj.
Anton Grilc, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
1. 3. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov : Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana.
V. Odvetniške družbe:
Odvetniška družba Jazbec & Šolar o.p.,
d.n.o., Gorenjska cesta 18, 1215 Medvode,
prične s poslovanjem z dnem 1. 2. 2008.
VI. Odvetnik Andrej Hostnik z dnem
31. 1. 2008 preneha delovno razmerje pri
odvetniku Velimirju Cugmasu iz Slovenskih
Konjic, Liptovska 6/a.
Odvetnik Andrej Hostnik z dnem 1. 2.
2008 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Drofenikova 15, 3230 Šentjur.
Odvetnik Mitja Bartenjev, z dnem 31. 1.
2008 izstopi iz Odvetniške družbe Čeferin
o.p., d.n.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.
Odvetnik Mitja Bartenjev z dnem 1. 2.
2008 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik na naslovu: Kotnikova
ulica 29, 1000 Ljubljana.
VII. Spremembe:
Odvetnica Vesna Zakeršnik z dnem 5. 2.
2008 spremeni naslov odvetniške pisarne
Svetozarevska 10, Maribor, v novi naslov:
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor.
Odvetnik Robert Pungerl z dnem 5. 2.
2008 spremeni naslov odvetniške pisarne
Svetozarevska 10, Maribor, v novi naslov:
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor.
Odvetnik Munib Vehabović z dnem 5. 2.
2008 spremeni naslov odvetniške pisarne
Svetozarevska 10, Maribor, v novi naslov:
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor.
Odvetnik Nenad Zečević z dnem 5. 2.
2008 spremeni naslov odvetniške pisarne
Svetozarevska 10, Maribor, v novi naslov:
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor.
Odvetnik Miran Dobovišek z dnem 5. 2.
2008 spremeni naslov odvetniške pisarne
Svetozarevska 10, Maribor, v novi naslov:
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor.
Odvetnica Maja Butala Pišek z dnem
11. 1. 2008 spremeni priimek v: Maja Butala.
VIII. Popravek:
Sprememba naslova odvetnika Dušana
Logarja, odvetnika Petra Pečeta, odvetnika

Emila Svetca v Trg Leona Štruklja 5, 2000
Maribor, ki glasi pravilno: Trg Leona Štuklja
5, 2000 Maribor.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 152/08
Ob-2861/08
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 29/91) Upravni
odbor Prešernovega sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od oktobra 2006 do
15. septembra 2008) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ
šest nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma življenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,
– tehtno utemeljitev predloga, po možnosti s priloženo dokumentacijo (knjiga,
katalog, CD .).
Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 15. septembra 2008 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, Ljub
ljana. Prijave, ki bodo prišle po tem datumu,
bodo obravnavane v postopku za podelitev
nagrad v letu 2010.
Upravni odbor Prešernovega sklada
Ob-2905/08
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo vkopa
na deponiji Prapretno – JUG (faza 1).
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel.
03/565-12-50. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
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40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086 s pripisom
»RD – Izvedba vkopa na deponiji Prapretno
– JUG (faza 1)«. Ponudniki morajo za dvig
dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije ter navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno
dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Dušanu Rotar.
Rok za oddajo ponudb je 4. 4. 2008 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-2856/08
Mestna občina Ptuj na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07) ter na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj št.
085-07-5/01 z dne 6. 12. 2006, zaradi prodaje nepremičnin objavlja
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, matična številka
5883598.
2. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št.:
– 343/.zgr hiša (»stojna kuća«) 118 m2,
– 1478/14 pašnik 1927 m2,
– 1478/113 pašnik 1182 m2,
– 1478/143 pašnik 1285 m2,
– 1478/144 pašnik 40 m2,
– 1504/16 pašnik 342 m2,
pripisane pri vl. št. 849, k.o. Biograd
(Općinski sud u Biogradu na moru).
3. Po zemljiškoknjižnih podatkih so nepremičnine splošno ljudsko premoženje
z vpisano pravico uporabe v korist »Počitniški dom Občine Ptuj Biograd na moru«. Gre
za premoženje bivše Občine Ptuj, za prodajo katerega so pravne naslednice Občine
Ptuj pooblastile Mestno občino Ptuj.
Zemljiškoknjižnega stanja doslej ni bilo
mogoče urediti zaradi vpisane prepovedi
razpolaganja in obremenitve. Pri v točki 1.
navedenih nepremičninah je pod številko
Z-297/91 in z datumom 24. 7. 1991 na podlagi obveznega navodila MPUR – Hrvatske
uprave za imovinsko pravne poslove 15/90
Uradni br. 514-05/1-91-5 z dne 24. 7. 1991
zaznamovana prepoved razpolaganja in
obremenitve (prodaja, menjava, darilo, prenos pravice uporabe in razpolaganja, dajanje v zakup in začasno uporabo, ustanovitev
hipoteke in podobno) nepremičnin.
Objekt bivše jedilnice parc. št. 1405/16,
ki služi kot delavnica s sanitarijami, je lociran v marini in je razmerja potrebno urediti
z Marino Biograd.
4. Mestna občina Ptuj bo po pooblastilu
pravnih naslednic bivše Občine Ptuj izstavila
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupca.
V zvezi z vknjiženo prepovedjo razpolaganja Mestna občina Ptuj ne prevzema
nobene odgovornosti in obveznosti za njen
izbris. Nepremičnina se prodaja s tem bremenom in prevzema kupec vso tveganje
v zvezi z vpisano prepovedjo razpolaganja
in obremenitve, (ne)izvedbe postopka za
izbris prepovedi in morebitnimi posledica-
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mi. Kupec bo sam poskrbel za izvedbo te
pogodbe v zemljiški knjigi ter opravil vsa
dejanja in postopke, potrebne za to izvedbo.
Vse stroške in tveganja v zvezi s temi dejanji
in postopki prevzema kupec.
5. Nepremičnine so v naravi počitniški
dom s spremljajočimi objekti in s pripadajočim zemljiščem v Biogradu na moru v Republiki Hrvaški. Naslov počitniškega doma
je Ul. Mihe Procata. Objekti še niso vrisani
v zemljiški kataster in vpisani v zemljiško
knjigo.
6. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kot so (videno – kupljeno). Odgovornost
Mestne občine Ptuj za stvarne in pravne
napake je izključena.
7. Izhodiščna cena nepremičnin je ocenjena vrednost na dan 4. 2. 2008 in znaša
1.112.000,00 EUR. V ceno niso vključeni
davki in druge javne dajatve, ki jih v celoti
plača kupec.
8. Bistvena sestavina pravnega posla je
rok plačila kupnine, ki je 8 dni od sklenitve
pogodbe. Če kupnina ne bo plačana v 8
dnevnem roku, bo Mestna občina Ptuj odstopila od pogodbe in obdržala vplačano
varščino.
9. Zemljiškoknjižno dovolilo bo izstavljeno v 15 dneh po plačilu celotne kupnine.
V istem roku prevzame kupec nepremičnino
v posest.
10. Vse stroške v zvezi s pogodbo in
njeno zemljiškoknjižno izvedbo, kar so
predvsem stroški sklenitve pogodbe, davki,
notarski stroški, takse in stroški postopka
za izbris bremen, nosi v celoti kupec. Za
zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe je dolžan
poskrbeti kupec.
11. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in priloge:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež),
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
ponudbe (zemljiškoknjižne podatke),
– višino ponujene kupnine brez davkov,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
v primeru, da ponudnik ne uspe s ponudbo,
– kopijo veljavnega osebnega dokumenta ter EMŠO in davčno številko za fizične
osebe (ponudniki, ki niso slovenski državljani, predložijo identifikacijske podatke iz
svoje države), za pravne osebe pa izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
in ID številko za DDV (pravne osebe drugih
pravnih redov navedejo ustrezen identifikacijski podatek iz svoje države),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje, navedene v tem pozivu.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse sestavine iz te točke in če je ponujena kupnina
najmanj v višini izhodišče cene. Ponudniki
so vezani na dane ponudbe še 60 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
12. Pisne ponudbe je potrebno poslati
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, z oznako »Ponudba za nepremičnine Biograd – Ne odpiraj«.
Ponudbe morajo prispeti na Mestno občino
Ptuj najkasneje do 31. 3. 2008 do 12. ure.
Na ovojnici mora biti navedena firma oziroma ime ponudnika.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe pri
odločitvi o izbiri ne bodo upoštevane.
13. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino je potrebno naka-

zati na račun Mestne občine Ptuj številka
01296-0100016538. Varščina mora biti vplačana najkasneje do roka za oddajo ponudbe.
Znesek varščine bo neuspelim ponudnikom
vrnjen brez obresti v 15 dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa se
bo plačana neobrestovana varščina vštela
v kupnino.
14. Ponudnik lahko ponudbo dopolni do
roka za oddajo ponudb in ponudbo umakne do začetka odpiranja ponudb. V primeru umika ponudbe se vplačana varščina
ne vrne.
15. Edini kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponujena kupnina. Izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
V primeru več ponudb z enako ponujeno
kupnino bodo izvedena pogajanja s ponudniki, ki so ponudili najvišjo kupnino. Če
bodo ponudbe po končanih pogajanjih še
vedno enake, odloča o izbiri ponudnika po
prosti presoji Mestna občina Ptuj.
16. Najugodnejši ponudnik bo izbran
najkasneje v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v 8 dneh od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
17. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 10 dneh od prejema obvestila o izbiri
in poziva k podpisu pogodbe. Če ponudnik
v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je od ponudbe odstopil in se mu vplačana
varščina ne vrne. V tem primeru se lahko
sklene pogodba z drugim najugodnejšim
ponudnikom.
18. Obveznost Mestne občine Ptuj, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Mestna občina Ptuj, organ, pristojen za izvrševanja proračuna, ali
pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek brez navedbe razlogov ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
V tem primeru se ponudnikom vrnejo vplačane varščine, izključena pa je kakršnakoli
(odškodninska ali na drugi pravni osnovi)
odgovornost Mestne občine Ptuj.
19. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
20. Za izvedbo postopka prodaje se uporabljajo določila Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07).
21. Javno odpiranje ponudb bo v mali
sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj, dne 31. 3. 2008 ob 13. uri.
22. Kontaktna oseba prodajalca je mag.
Janez Merc, tel. 041/728-901, pri kateri
lahko vsi zainteresirani kupci pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
za namen oblikovanja ponudbe za nakup.
Dosegljiva je vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem v Biogradu, po predhodnem dogovoru
z g. Kraljičem, na tel. 00385/9830-66-50.
Mestna občina Ptuj
Ob-2866/08
Na podlagi 21. člena Zakona o pogrebni
in pokopališki dejavnosti Žale, javno podjetje d.o.o., objavlja
zbiranje ponudb
za oddajo v najem za nedoločen čas
grobni prostor št.: A1ZIDAL353G in A1ZIDAL354G, na katerem se nahaja spomeniško zaščiteno nagrobno obeležje. Izbrani
ponudnik bo sklenil najemno pogodbo za
grobni prostor za nedoločen čas, pod splo-
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šnimi pogoji upravljalca pokopališča, s posebnim aneksom k pogodbi pa bo zavezan,
da bo na svoje stroške v roku dveh let obnovil nagrobno obeležje skladno s Kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemne pogodbe
št. 709/2001B-MAK in skladno s konkretnimi
smernicami in zahtevami, ki jih bo pripravil
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
Dokument s kulturnovarstvenimi pogoji lahko interesenti prevzamejo osebno na
naslovu Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljub
ljana, v tajništvu podjetja vsak delovni dan
med 7. in 15. uro.
Pričakovana minimalna ponudba je
1.488,21 €.
Ponudba mora vsebovati osebne podatke ponudnika z naslovom, telefonsko številko kontaktne osebe, izjavo, da je seznanjen
s kulturnovarstvenimi pogoji za podpis najemniške pogodbe št. 709/2001B-Mak in ponujeni znesek v evrih, katerega je potrebno
plačati ob sklenitvi najemne pogodbe. Merilo
za izbor bo višina ponudbe.
Ponudbe v zaprti kuverti lahko oddajo fizične ali pravne osebe v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS na naslov: Žale d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Za najem grobnega prostora«. Ponudniki
bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni po poteku
roka za zbiranje ponudb. Če izbrani ponudnik
v roku 60 dni ne sklene najemne pogodbe in
aneksa ter vplača ponujen znesek, se bo postopek izbire najemnika ponovil. Žale, javno
podjetje d.o.o. ni zavezano k sklenitvi najemne pogodbe z nobenim ponudnikom.
Žale javno podjetje, d.o.o.
Št. 096/2008
Ob-2906/08
Na podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06 z vsemi
spremembami in dopolnitvami), sklepa Občinskega sveta Občine Ig št. 34/005 z dne
23. 3. 2005 in sklepa Komisije za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig z dne 21. 6. 2005,
objavlja Občina Ig
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča s parcelno številko 1112/4-ekstenzivni sadovnjak-521 m2 in
stanovanjska stavba-36 m2, ki je vpisana pri
vl.št. 133, k.o. Iška vas.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.
01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: komunalno
neopremljeno stavbno nepozidano zemljišče v izmeri 521 m2 in 36 m2 na območju
poselitve VS 15/2 z namensko rabo za stanovanja in spremljajoče objekte. Zemljišče
je že dlje časa v dejanski posesti Kranjc
Franca, Gornji Ig 15, Ig. Na zemljišču se
nahaja stanovanjski objekt v izmeri 36 m2,
ki je brez upravnih dovoljenj in je predmet
legalizacije. Investitor navedenega objekta
je bil Kranjc Franc. Navedeni stanovanjski
objekt zato ni predmet prodaje.
3. Izklicna cena znaša 29.844,06 EUR
+ 20% DDV v znesku 5.968,81 EUR, skupaj
tako 35.812,87 EUR.
4. Ponudbo za nakup, ki mora biti pisna,
lahko odda domača ali tuja pravna ali fizična
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oseba. Priložena morajo biti dokazila o identiteti: izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši kot tri mesece za pravno osebo,
overjena kopija osebnega dokumenta ter izjava, da ima kupec zagotovljena sredstva za
nakup nepremičnine ter dokazilo o plačani
varščini. V ponudbi mora biti zapisana pogodbena cena, ki jo kupec ponuja za nakup
nepremičnin. Pred odločanjem o izboru ponudnika se lahko prodajalec s posameznim
ponudnikom sestane ter zahteva dodatna
dokazila o zagotovljenih sredstvih za plačilo
ponujene pogodbene cene.
5. Poleg višine kupnine mora kupec
prodajalcu ponuditi tudi rok in način plačila
kupnine, kupoprodajno pogodbo pa skleniti
v roku 30 dni po prejemu obvestila o izboru.
Rok za plačilo kupnine je največ 8 dni od
sklenitve pogodbe in je bistvene sestavina
kupoprodajne pogodbe.
6. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – za razpisno komisijo – nepremičnina parcela št. 1112/4, k.o. Iška vas«
na naslov prodajalca v razpisnem roku,
to je v roku 15 dni po objavi te ponudbe
v Uradnem listu RS. Na ovojnici morajo biti
podatki ponudnika, ki se izpišejo v levem
zgornjem kotu.
7. Ponudniki in zainteresirane osebe se
lahko v razpisnem roku seznanijo s predmetom prodaje na sedežu prodajalca, med
uradnimi urami, po predhodnem dogovoru je
mogoč tudi ogled na kraju samem.
8. Prenos lastništva na nepremičnini se
bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter
drugih obveznosti in overovitvi pogodbe.
DDV, stroške overovitve pogodb ter druge
stroške v zvezi z nakupom ter prenosom
lastništva plača kupec. Nepremičnina se
prodaja po načelu videno-kupljeno.
9. Ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudb položiti varščino
v višini 10%, to je znesek 3.581,28 EUR
na račun prodajalca št. 01237-0100000320
pri Banki Slovenije, s pripisom »varščina za
javno zbiranje ponudb za nepremičnino št.
1112/4, k.o. Iška vas«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v kupnino,
drugim pa brez obresti vrnjena v treh dneh
po izbiri ponudnika.
10. Odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Ig dne 1. 4. 2008 ob 14. uri.
11. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, pisno obveščeni v roku 15 dni
po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo ceno, pri enaki ponudbeni
ceni pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila.
12. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla.
13. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič na tel. 01/280-23-04.
Občina Ig
Ob-2953/08
Občina Kidričevo na podlagi 7. člena 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl.
US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl. US:
U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl.
US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US:
U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7,
39/1996 Odl. US: U-I-274-95, 44/96 Odl.
US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
Odl. US: U-I-39/95, 74/1998, 12/99 Skl.
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US: U-I-4/99, 36/1999 Odl. US: U-I-313/96,
59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00
Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US:
U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38,
87/01, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02,
108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl.
US: U-I-111/04-21, 72/05) – ZLS, 21. v zvezi
z 8. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07) in Odloka o proračunu
Občine Kidričevo za leto 2008 ter programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2008, razpisuje
1. poziv k izstavitvi ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kidričevo
I. Prodajalec: Občina Kidričevo, Ulica
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/799-06-10, faks 02/799-06-19.
II. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
Nezazidano stavbno zemljišče

Cena po m² v €

Skupna
izhodiščna cena
v€

Apače

30,00

143.100

Lovrenc na
Dr. polju

35,00

12.230

Št.
parcele

Površina v m²

Vl. št.

Katastrska
občina

333/174
in
333/87

3649
1121 – kompleks

1018
736

1019/24

352

243

III. Pogoji sodelovanja: ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične in pravne
osebe, ki položijo varščino v višini 10% izhodiščne cene posamezne nepremičnine na
TRR Občine Kidričevo pri Banki Slovenije
št. 01245-0100017097 s pripisom »varščina
za nakup nepremičnin«. Prodajalec plačane
varščine ne bo obrestoval.
Ponudnik mora ponuditi izhodiščno ali
višjo ceno.
IV. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati točen naziv in naslov oziroma sedež ponudnika, navedbo zemljišča, poslovnega prostora ali stanovanja, za katerega
je ponudnik zainteresiran in ponujeno ceno.
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopija osebne izkaznice za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnemu uradu,
– potrdilo davčne uprave o ID za DDV
oziroma davčni številki, matično številko in
številko TRR ter enoto banke za primer vračila varščine,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
V. Plačilni in ostali pogoji prodaje: nepremičnine se prodajajo v obstoječem stanju.
Ponudnik je vezan na ponudbo še 60 dni
po poteku roka za oddajo ponudbe. Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ali davka na
promet nepremičnin ter ostalih stroškov. Kupec plača vse davščine v skladu z Zakonom
o davku na dodano vrednost ali Zakonom
o davku na promet nepremičnin in stroške
overitve podpisov ter zemljiškoknjižnega
prenosa lastništva. Izbrani ponudnik mora

kupoprodajno pogodbo skleniti v roku 30
dni po prejemu poziva prodajalca. Plačilo se
opravi v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe na TRR Občine Kidričevo, pri čemer se varščina všteje v kupnino. Če izbrani
ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe
oziroma odstopi od pogodbe ali če ne plača
kupnine v predpisanem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma
razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. V vseh primerih
iz prejšnjega stavka se varščina kupcu ne
vrne. V tem primeru lahko prodajalec sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom brez novega razpisa. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno
v 8 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb. Nepremičnina preide v last
in posest kupca po plačilu kupnine in vseh
ostalih stroškov. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe, oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pogodbe, pri čemer ponudnikom ne priznava
stroškov v zvezi s pripravo ponudbe.
VI. Postopek: ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo osebno do vključno
28. marca 2008 na sedež Občine Kidričevo,
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine« s pripisom zgoraj navedene
identifikacijske številke pri posamezni vrsti
nepremičnine. Osebno prinesene ponudbe
je treba do navedenega datuma do 12. ure
oddati v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.
VII. Javno odpiranje ponudb: pravočasno
prispele in na zaprti kuverti pravilno označene ponudbe bo javno odprla in pregledala
imenovana komisija, in sicer v ponedeljek
31. marca 2008 ob 8. uri, v sejni sobi na
sedežu Občine Kidričevo. O izidu javnega
zbiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
VIII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je cena. V primeru enakih ponudb se bo med ponudniki opravila javna
dražba.
IX. Dodatne informacije in ogled: kontaktna oseba je višji svetovalec župana za pravne zadeve mag. Egon Repnik,
univ. dipl. prav., ki v času uradnih ur daje
informacije na sedežu Občine Kidričevo, tel. 02/799-06-12 ali elektronski pošti:
egon.repnik@kidricevo.si.
Občina Kidričevo
Ob-2858/08
Okrožno sodišče Ljubljana, je v registrski
zadevi Srg 2007/14639 dne 19. 12. 2007
vpisalo sklep, da se nad družbo F.U.T. družba za prodajo prehrambenih izdelkov, d.o.o.,
Zg. Gameljne 20, 1211 Ljubljana Šmartno,
izvede postopek redne likvidacije družbe.
Upniki družbe se pozivajo, da svoje terjatve prijavijo družbi na naslov F.U.T. družba za prodajo prehrambenih izdelkov, d.o.o.
– v likvidaciji, Zg. Gameljne 20, 1211 Ljub
ljana Šmartno, z dopisom – za likvidacijskega upravitelja, v 60 dneh od objave tega
poziva v Uradnem listu RS.
Danica Stanković
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2853/08
Prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Prihodki:
– prihodki MOM in občin
– drugi prihodki
Celotni prihodki

2007
EUR 6.939,93
»
EUR 6.939,93

2006
EUR 7.617,93
EUR 1.759,87
EUR 9.377,80

Odhodki:
– stroški storitev
– dolgoročne rezervacije
Skupaj:

EUR 5.609,93
»
EUR 5.609,93

EUR 7.549,07
EUR 1.828,73
EUR 9.377,80

Zveza neodvisnih Slovenije
Št. 2153-4/2008/5
Ob-2946/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 77 vpiše politična stranka
Lipa, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva
cesta 24. Znak stranke sestavlja stiliziran
lipov list v zeleni barvi (C33 M0 Y100 K0,
pantone 390C) s sivo obrobo (C20 M15
Y11 K40, pantone Cool gray 8 EC) in napis
LIPA. List je postavljen pod kotom 45 stopinj v desno, s pecljem navzdol. List delno
prekrivata črki L in I, ki sestavljata besedo
LIPA. Beseda je modre barve (C100 M0 Y11
K0, pantone 313C) in senca – mode multiply
opacity: 75%, x offset: 1,25 pix, y offset: 0
pix, blur: 0,5 pix, color: black. Napis LIPA je
izpisan z velikimi tiskanimi črkami.
Kot zastopnik politične stranke Lipa se
v register političnih strank vpiše Sašo Peče,
EMŠO: 0305971500404, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Rasbergerjeva ulica 2, Maribor.
Matična številka politične stranke je:
1030167.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2008-3
Ob-1945/08
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, uprave nadloge in skupne zadeve z dnem 23. 1. 2008 sprejme v hrambo
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture – SVIZ Dvojezične
osnovne šole Genterovci - Kétnyelvü
Általános Iskola Göntérháza in ga vpiše
v evidenco statutov sindikatov pod št. 61
z imenom: SVIZ Dvojezične osnovne šole
Genterovci - Kétnyelvü Általános Iskola
Göntérháza, s sedežem v Genterovcih, Šolska ulica 2, 9223 Dobrovnik.
Št. 10100-1/2008/3
Ob-1946/08
Statut Sindikata javnih uslužbencev
Slovenije (SI-JUS), s sedežem v Ljubljani,
Dalmatinova 4, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 22. 1. 2008 pod zaporedno št.
185.
Št. 101-4/2007
Ob-2140/08
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo
Statut sindikata SVIZ Osnovne šole Sečovlje, datum vpisa: 31. 12. 2007, ime sindikata: Sindikat vzgoje in izobraževanja znanosti in kulture Slovenije SVIZ Osnovne
šole Sečovlje, sedež sindikata: Sečovlje
78, 6333 Sečovlje.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so vpisana v register evidence, ki se vodi pri temu
organu pod zaporedno številko 35.
3. Sindikat mora sporočiti tukajšnjemu
upravnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.
Št. 101-1/2008-3
Ob-2391/08
Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata Zdravstveni dom Ribnica, ki so bila z odločbo št.:
05-PL-013-15-94 z dne 28. 2. 1994 sprejeta
v hrambo pri Občini Ribnica pod zap. št. 16,
se z 11. 2. 2008 vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2848/08
V skladu s 64. členom Zakona o medijih objavljamo podatke o lastnikih podjetja
Biteks d.o.o., Kajuhova 6, 1000 Ljubljana
(izdaja revije Kemija v šoli in družbi, Gospodarjenje z okoljem, Medijska vzgoja
in produkcija), ki imata več kot 5% kapitala
oziroma upravljavskih pravic: Srečko Zakrajšek (direktor družbe), Kajuhova 6, Ljubljana
in Irena Markič Zakrajšek, Kajuhova 6, Ljub
ljana, imata vsak 44,44% delež, 11,12% pa
je lasten delež družbe Biteks d.o.o., Kajuhova 6, Ljubljana.
Ob-2850/08
V skladu s 64. členom Zakona o medijih
objavljamo, da je izdajatelj lokalnega televizijskega programa Gorenjska televizija
– GTV, družba Tele-TV d.o.o., s sedežem
Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, matična
številka 5304784. Upravljalec in 100% lastnik družbe Tele-TV d.o.o., je Iztok Škofic
s stalnim prebivališčem Golniška cesta 113,
4000 Kranj.
Ob-2851/08
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Štajerski val najmanj 5% premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež
glasovalnih pravic:
– FM net, d.o.o., podjetje za radijsko in
televizijsko dejavnost, Celovška cesta 206,
1000 Ljubljana (27,21%),
– KD, Kmečka družba Holding - Finančna družba d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana
(20%),
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno (26,40%),
– Damjan Gobec, Celjska cesta 33, 3240
Šmarje pri Jelšah (26,40%).
Direktor družbe je Damjan Gobec, nadzorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.
Ob-2911/08
Radijski program: Radio Slovenske gorice.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice d.o.o.,
Podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost,
matična št.: 508001.
Direktor: Janez Kurbus.
Odgovorna urednica: Tatjana Letnik.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju.
Ob-2912/08
Radijski program: Radio Goldi-Savinjski val.
Izvajalec: Radio Goldi-Savinjski val, podjetje za radijsko dejavnost d.o.o., matična
št.: 5855578.
Direktor: Sergeja Hanjšek.
Odgovorna urednica: Ksenija Rozman.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2855/08
Na podlagi sklepa družbenice družbe
Micam export-import d.o.o., Slovenska cesta 46, Ljubljana, vpisane v sodnem/poslovnem registru z mat. št. 1215558000 z dne
19. 2. 2008 se zmanjša osnovni kapital
družbe za 160.536,00 EUR, iz dosedanjih
185.536,00 EUR na 25.000,00 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena ZGD-1 pozivam upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Micam export-import d.o.o.
direktorica
Nevenka Kerezović
Ob-2857/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenice družbe z omejeno odgovornostjo
INN trgovina d.o.o., Košnica pri Celju 61/b,
3000 Celje, direktor zgoraj navedene družbe
vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, pod vložno št. 063/10307000,
objavlja
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 429.389,92 EUR se efektivno zmanjša za
znesek 180.000,00 EUR tako, da se poslovni delež družbenice Sonje Druks zmanjša za
znesek znižanega osnovnega kapitala, tako,
da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju 249.389,92 EUR, poslovni delež družbenice Sonje Druks pa 236.920,45 EUR.
Direktor družbe z omejeno odgovornostjo
INN trgovina d.o.o., Košnica pri Celju 61/b,
3000 Celje poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
INN d.o.o.
Sonja Druks

Sklici skupščin
Ob-2860/08
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta Grad d.d. sklicujem
19. redno skupščino
delniške družbe Grad,
ki bo v torek, 15. 4. 2008 ob 16. uri, v prostorih Grad d.d., Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 18. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.

Vabilo je podano skladno s 44. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov
to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 31. 3. 2008), ali sedež družbe
najkasneje do 24. 3. 2008, z izrecno željo,
da se o predlogu obvesti vse delničarje.
Predlog je potrebno tudi utemeljiti (45. člen
statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena
Poslovnika skupščine Grad d.d. Točka 3 temelji na določilih 53. člena statuta Grad d.d.
in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji
na določilih 247. člena ZGD-1.
Nadzorni svet predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in
ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2008. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan
v knjigo delnic na dan skupščine ali novi
lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
Gradivo je v skladu z določbami 44. člena statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od vključno 14. 3.
2008 do 15. 4. 2008, od 9. do 13. ure. Na
seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik
seje.
Grad d.d.
predsednik nadzornega sveta
Andrej Kavšek
Ob-2888/08
Na podlagi točke C in Č 8. poglavja Statuta delniške družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje likvidacijski upravitelj
9. skupščino
delniške družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana – v likvidaciji,
ki bo v torek, 15. aprila 2008 ob 9. uri,
v prostorih Emone Efekte d.o.o., Stegne
21C, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog likvidacijskega upravitelja se izvoli predsedujoči skupščine (po
predlogu upravitelja) in verifikacijska komisija v sestavi Ana Pahulje-Senečič kot predsednica, Slavka Plemelj in Nikola Šmajgert
kot člana. Seji prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka do 31. 12. 2007 in delni razdelitvi
premoženja.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata skupščini naslednji sklep:
2.1 Sprejme se drugo vmesno poročilo
likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka od 1. 10. 2006 do 31. 12.
2007 z dne 15. 2. 2008.
2.2 Razpoložljivo premoženje delniške
družbe se razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži v delniški družbi
v skladu s predlogom likvidacijskega upravitelja za drugo delno razdelitev premoženja
z dne 15. 2. 2008, ki se opravi v tridesetih
dneh po veljavnem zasedanju skupščine.
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za delno razdelitev premoženja je kot priloga sestavni del tega sklepa.
3. Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: mandat članom nadzornega sveta se podaljša do pravnomočnega
zaključka postopka redne likvidacije družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji,
ki so vpisani v knjigo delničarjev na dan
11. 4. 2008 ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je najmanj tri
dni pred skupščino prispela v tajništvo družbe Emona blagovni center d.d., Ljubljana
– v likvidaciji, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
1000 Ljubljana.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo, in sicer najmanj pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje
z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
v poslovni zgradbi na Cesti Ljubljanske brigade 9a v Ljubljani, vsak delavnik od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
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Ob-2891/08
Na podlagi 27. člena statuta družbe Lesokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice, sklicuje uprava
15. sejo skupščine družbe,
ki bo dne 17. 4. 2008 ob 14. uri na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine izvoli Petar Huisa, za preštevalca glasov Marija Veble in
Jernej Zorko. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Alojz Vidic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2007 in Poročilom
nadzornega sveta skupščini o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za leto 2007.
4. Uskladitev obstoječih dejavnosti
z uredbo o standardni klasifikaciji SKD
2008, vpis novih dejavnosti in sprejem čistopisa statuta.
4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: zaradi uveljavitve nove Uredbe
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07) se v 2. členu statuta družbe izbrišejo vpisane dejavnosti, ki se nadomestijo z usklajenimi dejavnostmi kot sledi:
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.400 Storitve za gozdarstvo
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in
drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.240 Pretovarjanje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.
4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: v statut družbe se vpišejo dodatno
naslednje dejavnosti:
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in
stenskimi oblogami.
4.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejme se čistopis statuta družbe s sprejetimi spremembami iz podtočk
4.1 in 4.2 te točke. Za podpis prečiščenega
besedila statuta se pooblasti predsednika
skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo
pri centralnem registru deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo nasprotne predloge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev so lahko
le pisni in razumno utemeljeni.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor družbe
Božidar Zorko
Ob-2934/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta Tobačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direktorica družbe sklicujem
skupščino
družbe Tobačna, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 16. 4. 2008 ob 10. uri, v poslovni stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlaga se sprejem naslednjega sklepa
skupščine:
Za predsedujočo na seji skupščine se
izvoli Jelka Jamnik.
Za preštevalko glasov se določi Maja
Šavle.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
V skladu z določbami 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) glavni
delničar Tobačna Ljubljana, d.o.o. predlaga
sprejem naslednjih sklepov skupščine:
2.a) Ugotavlja se, da je družba Tobačna
Ljubljana, d.o.o., Tobačna ulica 5, Ljubljana,
matična številka 5132533 (v nadaljnjem be-
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sedilu – glavni delničar) imetnica 96.187
navadnih kosovnih delnic družbe Tobačna,
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
matična številka 5791979 (v nadaljnjem besedilu – Tobačna, d.d.), ki skupaj predstavljajo 98,17% osnovnega kapitala družbe
Tobačna, d.d.
2.b) Vse delnice družbe Tobačna, d.d.,
katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je opredeljena v točki 2.d tega sklepa skupščine in bo
izplačana manjšinskim delničarjem oziroma
upravičencem do prejetja denarne odpravnine iz točke 2.e tega sklepa.
2.c) Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na glavnega delničarja
v sodni register, KDD – Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog
in sklene pogodbo za prenos delnic družbe
Tobačna, d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
2.d) Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku
523,90 EUR za vsako delnico družbe Tobačna, d.d. Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne
podatke za izplačilo, denarno odpravnino
izplačal v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni
register.
2.e) Do denarne odpravnine za prenos
delnic po tem sklepu so upravičeni:
– v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje
osebe ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretje osebe oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje
do donosov: oseba, v korist katere je bila ta
pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega
odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1;
– v drugih primerih: manjšinski delničarji,
ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pooblastilo za fizične osebe
mora vsebovati ime, priimek in naslov pooblastitelja ter pooblaščenca, kraj in datum
izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa ime, priimek in naslov
pooblaščenca ter firmo in naslov pooblastitelja s podpisom njegovega zakonitega zastopnika. Vsak, ki glasuje, se mora izkazati
z osebnim dokumentom.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji pisno prijaviti
svojo udeležbo na skupščini družbe vsaj tri
dni pred skupščino, na sedežu družbe.
Delničarji lahko v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov
k posameznim točkam dnevnega reda.
Gradivo za skupščino
Od objave sklica in do dneva zasedanja skupščine, je delničarjem vsak delavnik med 9. in 12. uro na sedežu družbe,
Tobačna ulica 5, Ljubljana, na vpogled na-
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slednje gradivo: predlog sklepa o prenosu
delnic, letna poročila družbe Tobačna, d.d.
za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja v skladu z drugim
odstavkom 386. člena ZGD-1, poročilo revizorja v skladu z drugim odstavkom 386.
člena ZGD-1 in izjava banke o solidarnem
poroštvu v skladu z drugim odstavkom 385.
člena ZGD-1. Vsak delničar lahko na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno prejme prepis zgoraj navedenega gradiva.
Poziv delničarjem k predložitvi podatkov za izvedbo izplačil odpravnine: družba poziva vse manjšinske delničarje (in
morebitne imetnike pravice do donosov iz
delnic), da ji na naslov: Tobačna, d.d., Ljub
ljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za
izplačilo denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov
delničarja oziroma imetnika pravice do donosov iz delnic (za delničarje, ki so fizične
osebe) oziroma firmo in sedež delničarja
oziroma imetnika pravice do donosov iz
delnic (za delničarje, ki so pravne osebe),
ter davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je
račun delničarja odprt ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na
delnicah manjšinskega delničarja.
Tobačna,
družba za upravljanje podjetij, d.d.
Breda Brezovar Papež, direktorica
Ob-2935/08
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
17. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v sredo 16. 4. 2008, ob 13. uri,
v Hotelu Kompas Bled.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti:
Predsedujoči: po statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Biserka Jaklovič.
Zapisnik: notariat – Stane Krainer – notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2007, pisnega poročila NS k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička, ter podelitev razrešnice upravi in
NS.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 274.a členom ZGD predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2007.
b) Čisti dobiček poslovnega leta znaša 48.717 €, preneseni čisti dobiček višini
670,00 €, in se razporedi: 45.582,00 € za dividende, 3.805 € pa ostane nerazporejen.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2007 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3. Poslovni plan družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2008.
4. Volitve novega nadzornega sveta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obravnavo in predlog sklepa pošlje upravi podjetja
najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo.
Evidentiranje se začne ob 12.30, v Hotelu Kompas Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled
Turistično podjetje d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-2967/08
Na podlagi točke 7.6. Statuta družbe
Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva 56, Škofja
Loka, uprava sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 17. 4. 2008 ob 11. uri,
na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalca glasov pa Aleš Blasutto
in Marija Porenta.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
g. Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi kritja prenesene izgube.
Predlog sklepa št. 2:
Osnovni kapital družbe, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 214.484,23 EUR in je razdeljen
na 51.399 navadnih imenskih kosovnih delnic, se zaradi pokrivanja prenesene izgube
in čiste izgube poslovnega leta, ki na dan
31. 12. 2007 znašata 183.965,24, zmanjša
za 183.965,23 EUR tako, da po zmanjšanju
znaša 30.519,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se
v skladu s četrtim odstavkom 372. člena
Zakona o gospodarskih družbah -1 izvede z združevanjem delnic tako, da za vsake 1,684164 delnice delničarjem pripade 1
navadna imenska kosovna delnica, zaradi
česar znaša novo skupno število delnic po
opravljenem zmanjšanju osnovnega kapitala 30.519.
V primerih, ko delničarji ne razpolagajo
z ustreznim številom delnic, da bi dosegali
polno število delnic, se oblikuje skupnost
teh delničarjev na delnici v skladu s tretjim
stavkom prvega odstavka 376. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, izdajatelj pa
mora v skladu s 74.a členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih v 15
dneh po prejemu obvestila KDD o nastalih
delnih pravicah dati KDD nalog za izdajo
novih delnic za delničarje, ki bodo v pravni
skupnosti.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
se opravi v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala (379.

člen Zakona o gospodarskih družbah – 1 in
naslednji) zaradi kritja prenesene izgube, in
sicer se znesek 183.965,23 EUR uporabi za
kritje prenesene izgube.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa št. 3:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
30.519,00 EUR in je razdeljen na 30.519 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča
z vložki v vrednosti 20.300,00 EUR tako,
da po povečanju znaša 50.819,00 EUR in
je razdeljen na 50.819 navadnih imenskih
kosovnih delnic.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe se s tem sklepom izrecno
izključuje.
Osnovni kapital družbe se poveča z izdajo 20.300 navadnih imenskih kosovnih delnic, katerih skupna emisijska vrednost znaša
20.300,00 EUR, tj. 1 EUR za eno delnico.
Ob nakupu vsake nove delnice v postopku povečanja osnovnega kapitala mora biti
vplačan celotni emisijski znesek.
K vpisu, vplačilu in prevzemu novih delnic je povabljen naslednji vlagatelj:
1. Darko
Ilar,
26. 11. 1960,
2611960500047, v Ptičji gaj 8, Ig.
Rok za vpis in vplačilo novih delnic je
do vključno 30 dni od dneva vpisa sklepa
skupščin o povečanju osnovnega kapitala
v sodni register.
Če vlagatelj povabljen k vpisu, vplačilu
in prevzemu novih delnic svoje pravice ne
izkoristi, lahko njegove delnice uprava družbe ponudi drugim vlagateljem, ki pa morajo
vplačati delnice do vključno 14 dni po dnevu
povabila k vpisu.
Skupščina v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 pooblašča nadzorni svet, da statut
uskladi z izvedenim povečanjem osnovnega
kapitala in njegov čistopis predloži registrskemu sodišču.
5. Sprememba statuta zaradi poenostavljenega zmanjšanja zneska osnovnega kapitala in povečanja osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 4:
4.1. člen statuta družbe se spremeni
tako, da se po spremembi glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 50.819,00
EUR in je razdeljen na 50.819 navadnih
imenskih kosovnih delnic.«
Skupščina v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 pooblašča nadzorni svet, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejetimi odločitvami in njegov čistopis predloži registrskemu sodišču.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri KDD Centralno klirinško depotna
družba, d.d. Ljubljana, ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred dnem zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno
pooblastilo.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta ter s predlogom spremembe Statuta
družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva
skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 12. ure do dneva skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi. Delničarji morajo sporočiti take nasprotne predloge upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
Egoles, d.d. Škofja Loka
direktor
Darko Ilar

Razširitve dnevnih redov
Ob-2936/08
Uprava družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. v skladu z določbami ZGD-1A
in upoštevajoč podano zahtevo delničarjev
Janka Zakršnika, Dovže 15B, 2382 Mislinja, Sertina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, Koroški Hold-ing d.o.o., Pod Gradom 1, Slovenj Gradec, Andrej Cafuta, Prežihova ulica 12, Celje, ki jih po pooblastilu
zastopa Odvetniška družba Mramor, Sorta,
Bilić & Holec o.p. – d.n.o., objavlja razširitev
dnevnega reda 16. seje skupščine družbe
NTU upravljanje z naložbami, d.d. in objava
predlaganih dodatnih točk dnevnega reda
16. seje skupščine delniške družbe NTU
upravljanje z naložbami, d.d., ki je sklicana
za v torek 25. marca 2008 ob 12. uri, v hotelu Piramida v Mariboru, Ulica heroja Šlandra
10 in katere sklic je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 18 dne 22. 2. 2008.
Zgoraj navedeni delničarji predlagajo,
da se dnevni red razširi s točko 6. in 7., ki
glasita:
6. Vprašanja nerealizacije udeležbe
v dobičku v družbi JC-NTU d.o.o.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe NTU d.d.
upravi te družbe nalaga, da stori vse kar je
potrebno, da družba JC-NTU d.o.o. izplača družbeniku NTU d.d. udeležbo v dobičku, skladno s sklepom skupščine družbe
JC-NTU d.o.o. z dne 30. 8. 2007.
Obrazložitev:
Zgoraj navedeni delničarji predlagajo, da
se na dnevni red skupščine družbe NTU
d.d., ki je sklicana za dan 25. 3. 2008 z objavo v Ur. l. RS, št. 18 z dne 22. 2. 2008, uvrsti dodatna točka dnevnega reda, in sicer:
»Vprašanje nerealizacije udeležbe v dobičku v družbi JC-NTU d.o.o.«
Delničarji so bili obveščeni, da družba
NTU d.d. še vedno ni prejela izplačila iz naslova udeležbe v dobičku v družbi JC-NTU
d.o.o. Prav tako so bili delničarji obveščeni,
da naj bi skupščina družbe JC-NTU d.o.o.
dne 10. 1. 2008 izglasovala sklep, s katerim se razveljavlja sklep skupščine družbe
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JC-NTU d.o.o. z dne 30. 8. 2007 o udeležbi
družbenikov v dobičku. Glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, možnost preklica ali razveljavitve že sprejeta
sklepa skupščine ne obstoji. Prav tako gre
opozoriti na to, da je terjatev družbe NTU
d.d. do družbe JC-NTU d.o.o. že zapadla.
Glede na to, da je terjatev družbe NTU
d.d. do družbe JC-NTU d.o.o. iz naslova
udeležbe v dobičku že zapadla dne 21. 12.
2007, delničarji od uprave družbe zahtevajo,
da stori vse, kar je potrebno za zavarovanje
interesov, pravic in koristi družbe ter njenih
delničarjev ter pri tem uporabi vse možnosti, ki jih nudi zakon, da se doseže izplačilo
v dobičku.
Delničarji menijo, da je z izplačilom
udeležbe v dobičku prišlo do grobe kršitve
pravice družbe NTU d.d., in sicer pravice
do udeležbe v dobičku kot najosnovnejše
pravice vsakega družbenika ali delničarja.
Zlasti iz dejstva, da je skupščina družbe
JC-NTU d.o.o. dne 10. 1. 2008 izglasovala sklep, s katerim naj se razveljavi sklep
o delitvi dobička z dne 30. 8. 2007, očitno
izhaja, da gre za poskus grobega oškodovanja družbenikov, tj. družbe NTU d.d. in
njenih delničarjev.
7. Vprašanje nadzora nad poslovanjem
odvisnih družb
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe NTU d.d.
upravi te družbe nalaga, da skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe ter drugih zakonov, izvršuje ustrezen
nadzor nad poslovanjem odvisnih družb ter
skupščino delničarjev družbe NTU d.d. na
vsakokratnih sejah obvešča o ugotovitvah
nadzora.
Obrazložitev:
Zgoraj navedeni delničarji predlagajo, da
se na dnevni red skupščine družbe NTU
d.d., ki je sklicana za dan 25. 3. 2008 z objavo v Ur. l. RS, št. 18 z dne 22. 2. 2008,
uvrsti dodatna točka dnevnega reda, in sicer: »Vprašanje nadzora nad poslovanjem
odvisnih družb«.
Delničarji so bili obveščeni, da je v odvisni družbi JC-NTU d.o.o. v teku posebna
revizija, ki jo izvaja revizijska družba Deloitte
Touche iz Ljubljane. Glede na to, da delničarjem še ni znano ali je posebna revizija
že zaključena ter ali je revizor že izdelal
poročilo ter izdal svoje mnenje, delničarji
zahtevajo, da jih uprava obvesti o poteku revizije, o ugotovitvah revizorja ter jih seznani
z revizorjevim poročilom.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
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Zavarovanja terjatev
SV 196/08
Ob-2968/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 196/08, DK 8/08 z dne
6. 3. 2008, je bilo dvosobno stanovanje
v izmeri 52,85 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka v Domžalah, Župančičeva 4, kateri stoji na parc.
št. 3095/4, k.o. Domžale, pripisano k vložku št. 4896, k.o. Domžale, last zastaviteljice Nachbar Jasmine do celote, zastavljeno v korist Deželne banke Slovenije d.d.,
Kolodvorska 9, Ljubljana, matična številka
5349907, za zavarovanje terjatve v višini
140.000,00 EUR.
SV 65/08
Ob-2969/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Alojza Slavka
Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 65/08 z dne
10. 3. 2008, je bilo celotno stanovanje identifikacijski znak 0327-00023-006 v izmeri
65,07 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Podgorci 17, stoječi na
parc. št. 5/8, pripisani pri vl. št. 321, k.o.
Podgorci, na podlagi kupoprodajne pogodbe NEP-6-07 z dne 7. 6. 2007, sklenjene
s prodajalcema Tanjo in Vladom Kelencem,
do celote v lasti dolžnika – zastavitelja Uroša Tobiasa, Široke Ledine 3, 42000 Varaždin, RH, zastavljeno v korist v upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana, matična številka 2211254,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000,00 EUR s pripadki.
SV 148/2008
Ob-2970/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 148/2008
z dne 10. 3. 2008, je dvosobno stanovanje
št. 4, v izmeri 42,67 m2, v I. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu ulica XIV.
divizije 8, Maribor, ki stoji na parc. št. 1181,
k.o. Pobrežje, katerega lastnica je Nataša
Junker, EMŠO 2807968506194, stanujoča
Spodnja Orlica 19, 2365 Vuhred, do celote, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu
nepremičnine z dne 4. 3. 2008, sklenjene
med Natašo Vodopivec kot prodajalko in
zastavno dolžnico kot kupovalko, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje
z dne 3. 3. 2003, sklenjene med Andrejo
Hedžet kot prodajalko in Natašo Vodopivec kot kupovalko, na podlagi razdružilne
pogodbe v notarskem zapisu SV 188/2003
z dne 14. 2. 2003, sklenjene med Cajlinger
Simonom in Andrejo Hedžet, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 1997,
sklenjene med Sylejman Osaj kot prodajalcem in Andrejo Hedžet ter Cajlinger Simonom kot kupcema in na podlagi prodajne
pogodbe št. 294/94 z dne 7. 11. 1997, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Maribor kot prodajalcem in Sylejman Osajem kot kupcem, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000
Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
62.000,00 EUR s pripadki.

SV 144/08
Ob-2971/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 144/08 z dne 11. 3. 2008,
je nepremičnina z ident. št. dela stavbe
2121-418-10, kar predstavlja stanovanje št.
10, v prvem nadstropju stavbe na naslovu
Ulica Juleta Gabrovška 21, Kranj, stoječe
na parc. št. 262/8, parc. št. 263/5 in parc. št.
326/6, k.o. Klanec, v lasti Enesa Sefića, Cesta v Rovte 016, Slovenski Javornik, 4270
Jesenice in Amele Bešković, Ulica Lojzeta
Hrovata 009, 4000 Kranj, vsakega do ½, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 3. 2008,
opr. št. SV 140/08, s prodajalcem Petrom
Veseličem, Senično 69, Križe, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546000, za zavarovanje denarne
terjatve višini 128.800,00 CHF, z obrestno
mero v višini veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,65% letno,
z efektivno obrestno mero v višini 4,59%
letno, po pogojih veljavnih na dan 28. 2.
2008 in ob predpostavki enkratnega črpanja
kredita, z rokom vračila v 300 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti zapade 31. 3. 2033,
z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. KR01 272627020, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 244/2005
Ob-2972/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja opr. št. SV 244/2005
z dne 3. 2. 2005, je bilo trisobno stanovanje
št. 7 v izmeri 74,10 m2, ki se nahaja v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka, na
naslovu Kunaverjeva ulica 14, v Ljubljani, ki
ga je pridobila na podlagi darilne pogodbe,
sklenjene dne 15. 6. 2004, med zastaviteljico in Šehović Rasimom, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
16.681,63 EUR, vse s pripadki.
SV 315/2005
Ob-2973/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. 315/2005 z dne 10. 2. 2005, je
bilo stanovanje št. 73 v izmeri 41,15 m2, na
naslovu Rusjanov trg 1, Ljubljana, parc. št.
1754, k.o. Slape, v solasti Simone Puncer,
EMŠO 2508973506006, stanujoče Železnikarjeva ulica 18, Ljubljana in Slobodana Petrovića, EMŠO 0810948500347, stanujočega
Lipa 34, Velenje, vsak do ½, ki sta ga pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 1.
2005, sklenjene z Markom Slokarjem, EMŠO
1511963500260, stanujočim Neubergerjeva
14, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist matične banke Bank für Kärnten und
Steiermark AG, enolična identifikacijska številka 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020 Celo-

vec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 47.200,00 EUR, s pripadki.
SV 2589/2004
Ob-2974/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2589/2004 z dne 9. 8. 2004,
je bil poslovni prostor I. kleti v skupni izmeri
125 m2, in sicer poslovni prostor v izmeri
115,60 m2, skupen nedoločen delež atrija
v izmeri 3,80 m2 in skupen nedoločen delež
manipulativnega prostora v izmeri 5,60 m2,
v poslovno stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Dunajska 101, stoječi na parc. št. 123, 124,
125 in 126, vse k.o. Bežigrad, ki ga je pridobil na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 5. 2.
2003, sklenjene med Dakini d.o.o. in Imos
inženiring, d.d., Ljubljana, v zvezi s kupoprodajno pogodbo z dne 14. 6. 1999, sklenjeno
med Živo Moretti kot prodajalko in dolžnikom – zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 191.000,00 CHF s pripadki.
SV 2188/2005
Ob-2975/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2188/2005 z dne 29. 9.
2005, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
14, ki se nahaja v II. nadstropju stavbe na
naslovu Ulica bratov Učakar 16, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 2219/59, k.o. Zgornja
Šiška s pripadajočo shrambo št. 14 v skupni
izmeri 75,21 m2, v lasti Roka Boštjana Štelcerja, stan. Ulica bratov Učakar 16, Ljubljana,
EMŠO 2307978500043, na podlagi darilne
pogodbe z dne 7. 9. 2005, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Erike Braniselj
SV – 991/2005, z darovalko Marijo Jožefino
Štelcer, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična št. 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8.000.000,00 SIT s pripadki.
SV 204/08
Ob-2976/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 204/08 z dne 5. 3. 2008,
je nepremičnina, enosobno stanovanje št.
3, v skupni izmeri 35,15 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Delavska ulica 6, stoječe na parc. št. 2294,
k.o. Tabor, katere lastnik do celote je Adem
Nuhija, stan. Savinjska ulica 4, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8.
2003, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald eGen, Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en. id. št. 1870793, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Adema Nuhije, stan. Savinjska ulica 4, 2000 Maribor in
Brigite Peček, stan. Savinjska ulica 4, 2000
Maribor, v višini 15.500,00 EUR s pripadki.
SV 149/08
Ob-2977/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 149/08
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z dne 11. 3. 2008, je bilo stanovanje, ki ni
vpisano v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje
številka 9 v izmeri 44,26 m2, v II. nadstropju,
Lamela – D1, v stanovanjski hiši v Murski
Soboti, na Lendavski ulici 17 A, v stavbi,
stoječi na parceli št. 238/3.S, z identifikacijsko oznako stavbe 3725.ES, vse katastrska
občina Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Čurman Aleš, EMŠO 3006972500045,
stanujoč Murska Sobota, Stara ulica 12,
9000 Murska Sobota, pridobil po notarskem
zapisu prodajne pogodbe SV 106/08 z dne
21. 2. 2008, sklenjenem s prodajalcema Pintarič Štefanom in Pintarič Darjo, zastavljeno
v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor
d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
39.000,00 EUR s pripadki.
SV 159/08
Ob-2988/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 159/08 z dne 11. 3. 2008,
je stanovanje št. 34, ki se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8, stoječe na parc.
št. 527/53, 527/54, 531/1, 531/2, 531/3 in
531/4, vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri
50,99 m2, last zastaviteljev Senke Šiniković,
Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice in Amirja Huskića, Cesta revolucije 2 A, Jesenice
– vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2. 2008, sklenjene s prodajalcem Bogomirjem Rozmanom, zastavljeno v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
98.500,00 CHF s pripadki.
SV 219/08
Ob-2989/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-219/08 z dne 7. 3. 2008, je bilo stanovanje št. 8, katerega izmera znaša 47,81 m2

in se nahaja v pritličju stanovanjske hiše
Prvomajski trg 13, Poljčane, v lasti Metallum
Zorman d.o.o. do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe opr. št. SV-106/08 z dne
6. 2. 2008, notarke Jožice Škrk iz Slovenske
Bistrice, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 2106892000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 35.000,00 EUR
s pripadki.
SV 168/07
Ob-2993/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 168/07 z dne 10. 3. 2008,
je bila nepremičnina – enosobno stanovanje v skupni izmeri 37,63 m2, ki se nahaja
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Šlandrov trg 37a, Žalec, ki stoji na
parc. št. 817/7, vpisane v vložku št. 2292,
k.o. Žalec, last kreditojemalca Pečnik Boruta, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu
nepremičnine z dne 16. 1. 2008, sklenjene
med Pilih Kristino, kot prodajalko in Pečnik
Borutom, kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska
cesta 117, pošta Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatev
upnice v znesku 57.257,95 CHF, z zapadlostjo zadnje anuitete 29. 2. 2028, z obrestno
mero, ki je vsota 6-mesečnega CHF Liborja
in fiksnega pribitka v višini1,80% letno in
efektivno letno obrestno mero, ki na dan
4. 3. 2008 znaša 4,76% ter možnostjo predčasnega vračila kredita v primerih, določeno
v trinajstem členu kreditne pogodbe, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 168/08
Ob-2994/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 168/08 je
bilo trisobno stanovanje št. 4, v stanovanjski
hiši Komenskega 14, Ljubljana, stoječi na
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parc. št. 2500 in 2499/1 (prej parc. št. 299),
k.o. Tabor, ki leži v I. nadstropju, v skupni
izmeri 115,42 m2, last zastavitelja Romana
Pogačarja, iz Ljubljane, Komenskega ulica
14, na podlagi darilne pogodbe, sklenjene
dne 2. 4. 1996, z Viljenko Pogačar in dvosobno stanovanje št. 3, v stanovanjski hiši
Komenskega 14, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 2500 in 2499/1 (prej parc. št. 299), k.o.
Tabor, ki leži v I. nadstropju, v skupni izmeri 93,48 m2 oziroma 97,98 m2, last Vilpo
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Komenskega
14, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 18. 12. 1995, z Romanom Pogačarjem,
zastavljeno v korist upnice Poštne banke
Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, matična št. 5620112000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
300.000,00 EUR, s pripadki.
SV 149/2008
Ob-2995/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 149/2008 z dne
11. 3. 2008, je stanovanje št. 15, v izmeri 72,26 m2, v III. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Stantetova (prej Štantetova) ulica 28, Maribor, ki stoji na parc. št.
1009/1, k.o. Spodnje Radvanje, katerega
lastnica je zastavna dolžnica Bartok Irena,
EMŠO 2004966505144, do 1/2 in Zvonko
Bartok, EMŠO 1012963500329, do 1/2, oba
stanujoča Stantetova ulica 28, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12.
1996, sklenjene med Karničnik Janezom kot
prodajalcem in zastavnima dolžnikoma kot
kupcema ter na podlagi originalne overjene
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 034 z dne 6. 1. 1992, sklenjene
med Metalno p.o. Maribor, kot prodajalko in
Karničnik Janezom kot kupcem, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
04, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 50.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 52/2007
Os-2862/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 52/2007 sklep
z dne 6. 3. 2008:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Zaključna gradbena dela knauf sistemi
Boštjan Ovtar s.p., Ilovca 13, Vojnik in
njegovi upniki, ki bo dne 2. aprila 2008 ob
8.30 v sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču,
v času uradnih ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen
ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu;
upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo
dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 3. 2008
St 6/2008
Os-2863/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/2008 sklep z dne 6. 3. 2008:
I. To sodišče je dne 25. 1. 2008 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Unipox, Splošno gradbeništvo ter
oblaganje tal in sten, Siniša Marton s.p.,
Hmeljarska c. 13, Prebold in je dne 6. 3.
2008 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Unipox, Splošno gradbeništvo
ter oblaganje tal in sten, Siniša Marton s.p.,
Hmeljarska c. 13, Prebold (matična številka:
1711458, ID št. za DDV: SI79404685).
Odslej se firma glasi: Unipox, Splošno
gradbeništvo ter oblaganje tal in sten, Siniša Marton s.p., Hmeljarska c. 13, Prebold
(matična številka: 1711458, ID št. za DDV:
SI79404685) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
štev. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se

v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-6-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. maja 2008 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 6. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 3. 2008
St 200/2007
Os-2864/08
To sodišče je s sklepom St 200/2007
dne 5. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rogy-M d.o.o., Rudarska c. 2,
Trbovlje, matična številka 1920073, davčna
številka 24592358, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
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 5. 3. 2008
St 206/2006
Os-2865/08
To sodišče je s sklepom St 206/2006 dne
3. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Eder Podjetje za biokozmetiko
d.o.o., Cesta v Mestni Log 55, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
St 160/2007
Os-2867/08
To sodišče je s sklepom St 160/2007 dne
4. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Lapornik Andrej s.p., Trg Pohorskega bataljona 18, Kisovec, davčna številka 97141798, matična številka 5419424.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andreja Terpotec, Clevelandska 47, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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 12. uri v razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
Lik 170/2007
Os-2868/08
To sodišče v likvidacijskem postopku nad
dolžnikom Zavod za trgovinske raziskave
– v likvidaciji, Tomšičeva 3, Ljubljana,
obvešča upnike, da se narok za preizkus
prijavljenih terjatev razpisan za dne 17. 3.
2008 ob 13.15 prekliče in se preloži na dne
7. 4. 2008 ob 13.15, razpravna dvorana št.
IV. tega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2008
St 144/2006
Os-2869/08
To sodišče je s sklepom St 144/2006
dne 3. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Albi d.o.o., Ob železnici 16,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
St 150/2006
Os-2870/08
To sodišče je s sklepom St 150/2006 dne
3. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom »Galerija Anja« Mara Gregurič
s.p., Cesta v Mestni Log 55, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
St 255/2004
Os-2871/08
To sodišče je s sklepom St 255/2004 dne
29. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom B.A.J. Contact d.o.o., Jakšičeva 2, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 2. 2008
PPN 20/2008
Os-2872/08
To sodišče je s sklepom z dne 18. 2. 2008
pod opr. št. PPN 20/2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom M. A. &
L., Trgovina storitve in svetovanje d.o.o.,
V Murglah 67, Ljubljana, matična številka
5996708, vložna številka 12881100.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi doka-
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zi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(18. 2. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marina Pilej iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Diamond Trgovina in zastopanje d.d.,
Ulica Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica,
– PRO 7 d.o.o., Letališka cesta 29, Ljub
ljana,
– Nuberia d.o.o., Celovška 492, Ljub
ljana,
– Maersk Logistics d.o.o., Leskoškova
cesta 9/e, Ljubljana,
– Branka Goropečnik, Depala vas št. 33,
Domžale, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
St 60/2001
Os-2873/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem
postopku nad dolžnikom Litostroj Podjetje
za gostinstvo in nastanitev d.o.o., Ljub
ljana za dne 21. 4. 2008 ob 12.45, v razpravni dvorani št. 5 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
St 94/2007
Os-2874/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 94/2007
z dne 3. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad podjetjem Korektor, družba za izobraževanje, trgovino in svetovanje d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Stantetova ulica 24,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2008
St 12/2007
Os-2875/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/2007
z dne 3. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad podjetjem Elektrokovina – elektronika,
proizvodnja elektronskih naprav d.o.o. –
v stečaju, Maribor, Vodovodna ulica 20,

ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2008
St 3/2007
Os-2876/08
To sodišče je dne 4. 3. 2008 izdalo sklep
opr. št. St 3/2007, s katerim je določilo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Parko, Proizvodnja in trgovsko
podjetje d.o.o. – v stečaju, Pod klancem
1, 5220 Tolmin, ki bo dne 23. 4. 2008 ob 9.
uri v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča
v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16.30.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 3. 2008
St 2/2008
Os-2877/08
To sodišče je dne 3. 3. 2008 s sklepom,
opr. št. St 2/2008 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Cvetko Vladko s.p. – CAV
čevljarstvo, izd. usnj. gal., osebnih zašč.
sredstev, trg. na deb., Ormoška cesta
130, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 22. 4. 2008 ob 9. uri, v sobi 26/II tega
sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 3. 2008
St 6/2008
Os-2878/08
I. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Stroji, Podjetje za pro
izvodnjo stiskalnic, strojnih delov in
naprav d.o.o., Koroška c. 14, Ravne na
Koroškem, matična številka 1367480, davčna številka 74897101.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Filli Stahl, Grosshandels gesmbh, Schrodingerstrasse 5, A-9020 Klagenfurt,
– Unior Kovaška industrija d.d., Kovaška
cesta 10, Zreče,
– Dobrodel, Proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o., Pod gonjami 80,
Prevalje,
– Merkur, Trgovina in storitve d.d., Cesta
na Okroglo 7, Naklo,
– Česnik Valentin, predstavnik sveta delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Boštjan Repnik iz Dravograda, Koroška cesta 48.
IV. Predlagatelj je dolžan v roku 15 dni
od prejema tega sklepa položiti predujem
za stroške postopka v višini 25.000,00 EUR
na žiro račun tukajšnjega sodišča št.
01100-6950422513 pri UJP Uradu Radlje
ob Dravi, sklic na št. 00 10862008-1, sicer bo sodišče postopek prisilne poravnave
ustavilo.
V. Predlagatelj mora v roku 3 mesecev,
šteto od dneva vložitve predloga za začetek prisilne poravnave (predlog vložen dne
19. 2. 2008), predložiti sodišču v 10 izvodih
načrt finančne reorganizacije, sicer bo sodišče postopek prisilne poravnave ustavilo.
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VI. Upniki lahko 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
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica ter jo morajo kolkovati z 2% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino, ter
dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(19. 2. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 3. 2008
St 16/2007
Os-2908/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Tomitrans, Transport in proizvodnja,
d.o.o., Renče, Arčoni 4, Renče sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Tomitrans, Transport in proizvodnja,
d.o.o., Renče, Arčoni 4, Renče, davčna številka 86156233, matična številka 5778557,
vložna številka 10316400, šifra dejavnosti
60.240 (Cestni tovorni promet) se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10316400 vpiše pravnomočni sklep
o zaključku stečajnega postopka.
Z dne vpisa pravnomočnega sklepa v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno
v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2008
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St 29/2006
Os-2909/08
To sodišče je dne 6. 3. 2008 s sklepom,
opr. št. St 29/2006 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Reha center invalidsko
podjetje za servisne storitve d.o.o., Jadranska 17, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 3. 2008
St 115/2006
Os-2910/08
To sodišče razpisuje narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Widelabs
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
Partizanska c. 6, Maribor – v stečaju, za
dne 21. 4. 2008 ob 9. uri v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2008
St 9/2007
Os-2947/08
To sodišče je s sklepom St 9/2007 z dne
6. 3. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo in fasaderstvo Gjoshi Xhavit s.p.,
Kettejeva 1, Brežice, matična številka
17448793000, davčna številka 72539771.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra
Slovenije pod št. 19140702.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 3. 2008
St 21/2007
Os-2948/08
Stečajni postopek nad družbo Alumetal,
Družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Ravne 19, Sv. Anton, Pobegi, se zaključi.
Terjatve dolžnika do njegovih dolžnikov:
– Dankris d.o.o., Jesenice, v višini
1.645.000,00 SIT s pripadajočimi zamudnimi obrestmi,
– Alta
d.o.o.,
Koper,
v
višini
140.000,00 SIT,
– Livarna barvnih kovin Domžale, v višini
50.000,00 SIT;
se prenesejo na dolžnikovega upnika Hydro Building Systems, s.p.a. Omago, Italija.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2008
St 63/2005
Os-2949/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 63/2005-46 z dne 22. 1. 2008 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Suzana
Miklavčič, s.p., Splošna gradbena dela
– v stečaju, Srakovlje 13, Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 3. 2008
St 22/2007
Os-2950/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2007 z dne 7. 3. 2008 na podlagi drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Jurina gume za industrijo d.o.o. – v stečaju,
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Gubčeva ulica 3, Kranj, matična številka:
1303465, davčna številka: 16218523, šifra
dejavnosti: 51.900.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 3. 2008
St 47/2001
Os-2951/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 47/2001-78 z dne 21. 1. 2008 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Telefon
Trade d.o.o., trgovina-servis – v stečaju,
Staneta Žagarja 27a, Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 3. 2008
Ppn 12/2008
Os-2957/08
To sodišče je s sklepom z dne 5. 3. 2008
pod opr. št. Ppn 12/2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom SITEEP
Tegrad & PAP, Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko, Elektroniko in Prometno tehniko d.d., Ljubljana,
Pivovarniška 6.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(5. 3. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljub
ljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
a) Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljub
ljana,
b) Poštna banka Slovenije d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor,
c) G 7, d.o.o., Špruha 33, Trzin,
d) LHB Finance d.o.o., Ljubljana, Šubičeva ulica 2,
e) Rajko Zakrajšek, Lanišče 34, Škofljica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 5. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008

Izvršbe
In 07/00270
Os-2642/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 07/00270, ki ga je dne 20. 12. 2007 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
nepremičnina, to je stanovanje št. 19, na naslovu Ljubljanska c. 103, Domžale, v izmeri
22,26 m2, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
je last dolžnika do celote, zarubljena v korist
upnika Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o., Letališka c. 33, Ljubljana, zaradi
izterjatve 209,22 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 2. 2008
In 07/00272
Os-2643/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 07/00272, ki ga je dne 20. 12. 2007 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča iz Domžal, je bila nepremičnina, to je
stanovanje št. 19, na naslovu Ljubljanska
c. 103, Domžale, v izmeri 22,26 m2, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika
do celote, zarubljena v korist upnika Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o.,
Letališka c. 33, Ljubljana, zaradi izterjave
1.504,16 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 2. 2008
In 83/2006
Os-2411/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 83/2006 z dne
4. 4. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, zoper dolžnika Letonja Vladislava,
Čučkova ul. 3, Kidričevo, zaradi izterjave
324,78 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje,
ki ni vpisno v etažni lastnini, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Čučkova ulica 3, v Kidričevem, vpisana pod
vl. št. 661, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 196.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 2. 2008
In 120/2007
Os-1018/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Šmarju pri Jelšah, opr. št. In 120/2007
z dne 25. 10. 2007, v izvršilni zadevi upnika:
1. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, proti dolžniku: Vanja Jager,
Šmarje 167, Šmarje pri Jelšah, zaradi izterjave 979,84 EUR s pripadki in upnika: 2.
Zavarovalnica Triglav d.d., OE Celje, Mariborska cesta 1, Celje, proti dolžniku: Vanja
Jager, Šmarje 167, Šmarje pri Jelšah, zaradi
izterjave 1.638,74 EUR s pripadki, je bil dne
15. 11. 2007 opravljen rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje št. 23, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva ulica 9,
Šmarje pri Jelšah.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 1. 2008
In 193/2007
Os-1869/08
Na podlagi sklepa o izvršbi za dne 17. 12.
2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje v večstanovanjski
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hiši na naslovu Ulica Talcev 34, Zagorje ob
Savi, v 1. nadstropju, stanovanje št. 103
(stavba 911), vpisano v vl. št. 1439, podvl.
št. 1439/21, k.o. Zagorje – mesto, v lasti
dolžnice do 1/2, v velikosti 67 m2 (1/2 =
33,55 m2), do 1/2 zarubljeno v korist upnice
zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19,
Ljubljana, zaradi izterjave 2.912,54 EUR.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 1. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2032/2006
Os-4096/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Adelberte Žagar, Ulica Simona Jenka 13, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 23. 9. 1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem Zagorje ob Savi in kupovalko
Adelberto Žagar.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje z zaporedno številko 19, lociranem v II. stopnišču, II. nadstropje stanovanjskega bloka
B1 Domžale, ki je sedaj v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Domžalah vpisana kot
nepremičnina z identifikacijsko številko 107.
E, v vl. št. 5506/33, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
predlagateljice do celote, na podlagi listine,
katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 8. 1. 2007
Dn 3796/2006
Os-23587/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Bonny Hrovat in Gregorja
Hrovata, oba stanujoča Ulica Simona Jenka
10, Domžale, ki ju zastopa notar Jože Rožman, Kolodvorska 9/a, Domžale, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 26. 6. 1970,
sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi ter kupcem Zrnec Francom,
Kidričeva cesta 7, Zagorje ob Savi.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je nepremičnina, in sicer trisobno
stanovanje v pritličju, z zaporedno številko 25, ki je sedaj vpisano v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Domžalah kot nepremičnina 109.E, vpisna v vl. št. 5542/32, k.o.
Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagateljev postopka, za
vsakega do 1/2, na podlagi darilne pogodbe
z dne 23. 6. 2004, sklenjene med Natašo
Banko, stan. Vodnikova ulica 5, Domžale
in Bonny Hrovat, stan. Simona Jenka 10,
Domžale ter na podlagi prodajne pogodbe
z dne 23. 6. 2004, sklenjene med prodajalko Natašo Banko, stan. Vodnikova ulica 5,
Domžale in Gregorjem Hrovatom, stan. Zaboršt pri Dolu 77, Ljubljana, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od

objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 8. 2007
Dn 30172/2007
Os-2149/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lili Brezak, Polanškova ulica 40, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Tomaž Čad iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnine z identifikatorji 15.E, 16.E, 17.E, vpisane v podvložku
št. 2214/6, v k.o. Črnuče, dne 12. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 30172/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. BS 111/-156/85, o združevanju sredstev za pridobitev stanovanja,
sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom
Stanovanjske zadruge SCT Ljubljana, Slovenija ceste tehnika o.sol.o., kot prodajalcem in Brezak Lili ter Brezak Brankom, kot
kupcema,
– pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim z dne 6. 4.
1999, sklenjene med SCT d.d. Ljubljana
in Brezak Lili ter Brezak Brankom, kateri neoverjeni izvod se nahaja pod Dn št.
27593/06.
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 3232/2007
Os-2150/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Bonča Janeza, Bonča Alojzije in Bonča Andreje, ki jih zastopa odvetnica Pavla Sladič Zemljak, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 442/3, vpisanem v vložku št. 1020,
v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 12. 12.
2007, pod opr. št. Dn 3232/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe,
sklenjene med Jama Janezom kot darovalcem in Bonča Ivanko kot obdarjenko, za
del parc. št. 442/2, k.o. Šentvid nad Ljub
ljano oziroma kasneje po parcelaciji parc.
št. 442/3, k.o. Šentvid nad Ljubljano, z dne
26. 9. 1966.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 7178/2004
Os-2152/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Anuške Štoka, Do-
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lenjska cesta 62, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvložku št. 4087/14, k.o. Karlovško
predmestje, dne 19. 12. 2007, pod opr.
Dn 7178/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 4. 3. 1963, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana-Vič-Rudnik, po direktorju sklada Trošt ing. Slavkom, kot prodajalcem in Mršol
Dragom, Emonska cesta 18, Ljubljana, kot
kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 2729/2005
Os-2153/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Andreje Jamšek,
Preglov trg 12, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, vpisani
v podvložku št. 1592/64, k.o. Moste, dne
19. 12. 2007, pod opr. št. Dn 2729/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, sporazuma z dne
29. 9. 1992, sklenjenega med Stopar Dragico roj. Mijatovič, roj. 21. 5. 1957, Leninov trg
16, Ljubljana in Stopar Jožefom, roj. 21. 3.
1952, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, glede
prenehanja – razveze zakonske zveze.
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 26030/2003
Os-2176/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Oltra Marjane, Brilejeva ulica 9, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. pisarna Pavlin, Nazorjeva 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 1738-1366-137
in z ident. št. 1738-1366-138, vpisani v vl.
št. 3057/1, k.o. Dravlje, dne 22. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 26030/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 08-229-20/91 z dne 18. 12. 1991,
sklenjene med Kmetijskim institutom Slovenije, Hacquetova 2, Ljubljana in Jamnik
Sonjo, Brilejeva 9, Ljubljana, za stanovanje
št. 6 v pritličju, Brilejeva 9, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 14. 7. 1992,
sklenjene med Oltra Marjano, Murglje 26,
Ljubljana in Jamnik Sonjo, Brilejeva 9, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2008
Dn 4993/2004
Os-2178/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Škrajnar Nežke, Japljeva 17, Ljubljana, ki jo zastopa JUS-KO
d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana, dir. Nerat
Rupnik Jožefa, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1470/23,
k.o. Brinje I, dne 18. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 4993/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 22. 9. 1976, sklenjene
med Batič Marjeto in Škrajnar Nežko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2008
Dn 17629/2004
Os-2264/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Desanke Golob, Robičeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnini z identifikatorjem
266.E in 267.E, vpisani v podvl. št. 3937,
k.o. Zg. Šiška, dne 12. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 17629/2004, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana - Šiška in Gams Marijo, za garsonjero
št. 127 v IX. nadstropju, s shrambo v kleti
št. 127 (sedaj nepremičnina z identifikatorji
266.E in 267.E, podvl. št. 3937, k.o. Zg.
Šiška), št. pogodbe 4349-1/65 z dne 8. 11.
1965.
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 31. 1. 2008
Dn 29422/2004
Os-2265/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Coffeemania, d.o.o.,
Celovška 117, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Pavlin, odvetnica Karmen Pavlin in odvetnica Tamara Pavlin, Slovenska
cesta 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnini z identifikatorjem 243.E in 2244.E, vpisani v podvl. št.
1469/126, k.o. Moste, dne 13. 12. 2007, pod
opr. št. Dn 29422/2004, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 5/1992,
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za katerega se dogovorita in podpišeta Tovarna tapet Veta, d.o.o., Ljubljana in Kerič
Sajid, in sicer se sporazumeta, da se k sklenjeni kupoprodajni pogodbi št. 5/92 z dne
4. 2. 1992, kot drugi kupec vpiše še Kerič
Dursuma, EMŠO 1603959168318, Leninov
trg 14, Ljubljana, za nepremičnino z identifikatorjem 243.E in 2244.E, vpisano v podvl.
št. 1469/126, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008
Dn 22718/2007
Os-2266/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Može, Ul. bratov Učakar 6, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek
& Pavšič, o.p. d.n.o., iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 113.E, vpisano v podvl št.
4278/34, k.o. Zg. Šiška, dne 13. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 22718/2007, izdalo sklep
o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem SGP Zidar Kočevje in kupcema
Može Antonijo ter pokojnim Može Jožetom
z dne 26. 7. 1973, za nepremičnino z identifikatorjem 113.E, v podvl. št. 4278/34, k.o.
Zg. Šiška, v naravi stanovanje št. 12, v 2.
nadstropju, na Ul. bratov Učakar 6, Ljub
ljana, v izmeri 74,92 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008
Dn 21528/2007
Os-2269/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Janeza Bohinca, Sončni Log 7A, Logatec, ki ga zastopa odv. Sara
Ahlin Doljak iz Logatca, Tovarniška cesta 3,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 32.E, vpisano
v podvl. št. 2128/32, k.o. Sp. Šiška, dne
7. 1. 2008, pod opr. št. Dn 21528/2007, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 1. 1994, sklenjene med Janezom Bohincem in Moljk Vinkom, za stanovanje
z identifikatorjem 32.E, vpisanem v podvl.
št. 2128/32, k.o. Sp. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008

Dn 18768/2006
Os-30325/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Družba Shops trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o., Vodovodna ul. 32, Maribor, ki ga zastopa dir. Miran
Perko, njega pa odv. Ksenija Košar Bratuša
iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, parc. št. 855/5, vl. št. 66,
k.o. Ob železnici, pod Dn št. 18768/2006,
dne 3. 10. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 1995
in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
3. 2. 1999, o prodaji nepremičnine - poslovne stavbe in dvorišča, vl. št. 66, parc. št.
855/5 (prej parc. št. 855-delno in 871-delno),
k.o. Ob železnici, sklenjene med Elektrokovino, proizvodnja elektrokovinskih izdelkov
d.o.o. – v stečaju, Tržaška c. 23, Maribor,
kot prodajalcem ter Trgovskim in storitvenim
podjetjem Shops d.o.o., Maribor, Leibknechtova 50, kot kupcem, s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
na tej nepremičnini.
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 Mariboru
dne 24. 10. 2007
Dn 11543/2003
Os-2148/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Granit d.d., Ljubljanska c. 69, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa dir. Peter Kosi, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 1678/1 in 1678/2, k.o. Koroška vrata,
pod Dn št. 11543/2003, dne 21. 1. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
7-16/54-VE-MP z dne 2. 11. 1989, o prodaji nepremičnin parc. št. 1678/1, parc. št.
1678/2 in parc. št. 1678/3, vse k.o. Koroška
vrata, vpisane pri vl. št. 1236, sklenjene med
Občino Maribor - Rotovž, ki jo je zastopala
predsednica IS občine Florjana Bohl, kot
prodajalko in GP Granit Slovenska Bistrica,
Titova 87, Slovenska Bistrica, ki ga je zastopal direktor Feliks Kolar, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2008
Dn 18142/2006
Ob-2360/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Zakrajšek, Ljubljanska ul. 33, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 1037, vl. št. 1332, k.o. Tabor,
pod Dn št. 18142/2006, dne 30. 1. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
MZ-62/67, sklenjene dne 20. 2. 1967, med
Občino Maribor, ki jo je zastopal Komunalni
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sklad Maribor, Prešernova 6/IV, po predsedniku upravnega odbora Petru Skoku in Jožetom Zakrajškom, Ljubljanska ul. 33, o oddaji mestnega zemljišča - gradbene parcele
št. 1081, k.o. Magdalena, v izmeri 16 m2,
v uporabo za gradnjo garažnega boksa.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 2. 2008
Dn 4452/2004
Ob-2361/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Media
Bus, Podjetje za ekonomsko propagando
d.o.o. Domžale, Breznikova 7 a, ki ga zastopa dir. Igor Rojec, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št.
1751/19, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št.
4452/2004, dne 30. 1. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2955/93 z dne
16. 3. 1993, o prodaji stanovanja št. 9,
v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Borštnikova ul. 35, Maribor, parc. št.
1147/16, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene
med Občino Maribor, kot prodajalko in Draganom Galijašem, EMŠO 0302945500286,
Borštnikova ul. 35, Maribor, kot kupcem in
– prodajne pogodbe z dne 16. 11. 1993,
o nakupu stanovanja št. 9 v II. nadstropju, Borštnikova ul. 35, Maribor, parc. št.
1147/16, k.o. Spodnje Radvanje, ki sta jo
sklenila Galijaš k.d., s sedežem Bevkova
ul. 4, Maribor, ki ga je zastopal dir. Božen
Galijaš, kot prodajalec in dr. Jože Rader ter
Danica Rader, stan. Pregljeva ul. 13, Maribor, kot kupca.
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 Mariboru
dne 11. 2. 2008
Dn 9751/2004
Ob-2362/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a, Maribor,
ki ga zastopa dir. Jožef Murko, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 2121/1 k.o. Tabor, pod Dn št. 9751/2004,
dne 28. 12. 2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene približno
leta 1978, med SGP Stavbar Maribor, kot
prodajalcem in podjetjem Atmos p.o. v stečaju, kot kupcem, o nakupu oziroma prodaji
stanovanja št. 1 v pritličju, v izmeri 58,75 m2,
s pomožnim prostorom - kletno shrambo
v izmeri 3,45 m2, v stavbi v Mariboru, Kettejeva 13, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 2. 2008
Dn 2237/2007
Os-2307/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2237/2007, na predlog
predlagatelja Antona Zazijala, Cesta na Roglo 67, Zreče, ki ga zastopa Bojana Šelih,
odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne
20. 11. 1985, pod Dn št. 1243/85, vpisane
na podlagi sklepa o dedovanju TS v Celju,
Enota v Slovenskih Konjicah, z dne 5. 3.
1985, D 151/83, za dedno terjatev v znesku
134.396,37 DIN, v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade, Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge, Orož Ivana, Orož Emila,
Šalamon Irmine, Kotnik Ivana, Požek Ane,
Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri nepremičninah, vpisanih
v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2226/2007
Os-2308/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2226/2007, na predlog
predlagateljev Damjane Ulipi in Vlada Ulipija, oba stanujoča Zeče 35, Slovenske Konjice, ki ju zastopa Bojana Šelih, odvetnica
iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa
stare hipoteke, vložene dne 20. 11. 1985,
pod Dn št. 1243/85, vpisane na podlagi sklepa o dedovanju TS v Celju, Enota v Slovenskih Konjicah, z dne 5. 3. 1985, D 151/83,
za dedno terjatev v znesku 134.396,37 DIN,
v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade,
Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge,
Orož Ivana, Orož Emila, Šalamon Irmine,
Kotnik Ivana, Požek Ane, Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri
nepremičninah, vpisanih v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2227/2007
Os-2309/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2227/2007, na predlog
predlagateljice Krajevne skupnosti Zreče, ki
jo zastopa Bojana Šelih, odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne 20. 11. 1985, pod
Dn št. 1243/85, vpisane na podlagi sklepa
o dedovanju TS v Celju, Enota v Slovenskih
Konjicah, z dne 5. 3. 1985, D 151/83, za
dedno terjatev v znesku 134.396,37 DIN,
v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade,
Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge,
Orož Ivana, Orož Emila, Šalamon Irmine,
Kotnik Ivana, Požek Ane, Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri
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nepremičninah, vpisanih v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2228/2007
Os-2311/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2228/2007, na predlog
predlagateljice Anike Orož, Cesta na Roglo 22, Zreče, ki jo zastopa Bojana Šelih,
odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne
20. 11. 1985, pod Dn št. 1243/85, vpisane
na podlagi sklepa o dedovanju TS v Celju,
Enota v Slovenskih Konjicah, z dne 5. 3.
1985, D 151/83, za dedno terjatev v znesku
134.396,37 DIN, v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade, Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge, Orož Ivana, Orož Emila,
Šalamon Irmine, Kotnik Ivana, Požek Ane,
Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri nepremičninah, vpisanih
v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2229/2007
Os-2312/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2229/2007, na predlog
predlagateljice Milene Grzinič, Obala 138,
Lucija, ki jo zastopa Bojana Šelih, odvetnica
iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa
stare hipoteke, vložene dne 20. 11. 1985,
pod Dn št. 1243/85, vpisane na podlagi sklepa o dedovanju TS v Celju, Enota v Slovenskih Konjicah, z dne 5. 3. 1985, D 151/83,
za dedno terjatev v znesku 134.396,37 DIN,
v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade,
Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge,
Orož Ivana, Orož Emila, Šalamon Irmine,
Kotnik Ivana, Požek Ane, Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri
nepremičninah, vpisanih v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2225/2007
Os-2313/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2225/2007, na predlog
predlagatelja Slavka Rušnika, Radana vas
15, Zreče, ki ga zastopa Bojana Šelih, odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne
20. 11. 1985, pod Dn št. 1243/85, vpisane
na podlagi sklepa o dedovanju TS v Celju,
Enota v Slovenskih Konjicah, z dne 5. 3.
1985, D 151/83, za dedno terjatev v znesku
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134.396,37 DIN, v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade, Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge, Orož Ivana, Orož Emila,
Šalamon Irmine, Kotnik Ivana, Požek Ane,
Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri nepremičninah, vpisanih
v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2230/2007
Os-2314/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 1. 2008, Dn št. 2230/2007, na predlog
predlagatelja Franca Oroža, Obvozna cesta 4, Zreče, ki ga zastopa Bojana Šelih,
odvetnica iz Slovenske Bistrice, začel postopek izbrisa stare hipoteke, vložene dne
20. 11. 1985, pod Dn št. 1243/85, vpisane
na podlagi sklepa o dedovanju TS v Celju,
Enota v Slovenskih Konjicah, z dne 5. 3.
1985, D 151/83, za dedno terjatev v znesku
134.396,37 DIN, v korist upnikov Orož Kristine, Križan Nade, Orož Franca, Orož Kristine, Panter Olge, Orož Ivana, Orož Emila,
Šalamon Irmine, Kotnik Ivana, Požek Ane,
Ogrič Marije, Kukovič Karoline in Orož Jožefe, vknjižene pri nepremičninah, vpisanih
v vl. št. 6, k.o. Radana vas.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
v treh mesecih od objave oklica vložita ugovor proti izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 11. 2. 2008
Dn 2546/2007
Os-2602/08
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 2546/2007, začeti na predlog Jureta Franka, Partizanska
cesta 40, Škofja Loka, s sklepom z dne
19. 2. 2008 odločilo, da se začenja postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parcelo 51.E, garsonjero 51/IX
s kletjo, Partizanska cesta 40, 4220 Škofja
Loka, velikosti 20,41 m2, vpisano v vl. št.
1699/51, k.o. Škofja Loka. Lastnica je Občina Škofja Loka, 588318, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, do 1/1.
Vsebina listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo št. 362-0021/1/KOV z dne 31. 7.
2001, sklenjeno med Občno Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, ki jo zastopa
župan Igor Draksler, matična št. 5883318,
davčna številka 18947271, kot prodajalko in
Juretom Frankom, roj. 11. 12. 1966, stanujočem Partizanska cesta 40, Škofja Loka,
davčna št. 28232542, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jureta Franka, roj. 11. 12. 1966, Partizanska cesta 40, 4220 Škofja Loka.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
navedene v tem oklicu in o pogojih za vknjižbo lastninske pravice v korist Jureta Franka,
Partizanska cesta 40, 4220 Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 2. 2008
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 25/2007
Os-2325/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Si.mobil telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Šelih & partnerji
o.p. d.n.o. iz Ljubljane, proti toženi stranki
Centrih Silvu, Ljubljanska cesta 85, Domžale, zaradi izterjatve 123,88 EUR, dne 12. 2.
2008 sklenilo:
toženi stranki Centrih Silvu, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljubljanska 85, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se
v tem postopku postavi začasna zastopnica
odv. Jagoda Cujnik, Ljubljanska 76, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala toženo
stranko, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je toženi
stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 2. 2008
P 365/2006
Os-24064/07
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 365/2006 z dne 16. 8. 2007, toženi
stranki Marius Oancea postavilo začasno
zastopnico, odvetnico Bredo Demšar iz Kopra, Pristaniška 8.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka, v zvezi s 5.
točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je tožena
stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini
in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2007
P 127/2007
Os-2155/08
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Bleiweisova c. 20, Kranj, proti toženi
stranki Robertu Mežnaršiču, Zgornje Bitnje
191, Žabnica, zaradi plačila 4.627,79 EUR,
postavilo tožencu začasno zastopnico, odvetnico Vesno Šajatovič Okršlar, Zgornje Bitanje 206, Žabnica.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 2008
I 530/2007
Os-34188/07
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku Bojanu Bočkorecu, v izvršilni
zadevi upnika Centurion, Finančne storitve
d.o.o., Slovenčeva ulica 24, Ljubljana, ki jo
zastopa Odvetniška družba Mramor Sorta

Bilić & Holec, proti dolžniku Štefanu Ivanoviču, Župančičeva 6, Lendava, zaradi izterjave 2.224,08 EUR s pp, dne 7. 11. 2007
sklenilo:
dolžniku Štefanu Ivanoviču se za začasnega zastopnika postavi odvetnik Gorazd
Balažic, Glavna ulica 12, 9220 Lendava.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v izvršilni zadevi okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. I 530/2007, se dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec na nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 7. 11. 2007
Ig 189/2007
Os-2414/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Alenki Vidmar, v izvršilni zadevi
upnice Era Good trgovina, storitve d.o.o.,
Prešernova 10, Velenje, proti dolžniku Igorju
Kristlu s.p. Planinski dom Trstelj, neznanega
bivališča (prej Trg revolucije 17, Trbovlje),
zaradi izterjave 6.563,48 EUR, dne 24. 12.
2007 sklenilo:
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča
v Novi Gorici, opr. št. Ig 189/2007, se dolžniku postavlja začasna zastopnica, in sicer
odvetnica Vida Mali – Lemut, Tovarniška 2a,
Ajdovščina.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2008

Oklici dedičem
D 804/2007
Os-2586/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Bogdanu Poropatu, sinu Janeza, roj. 8. 5. 1924, umrlem
31. 10. 2007, nazadnje stan. Ljubljanska
cesta 33, Celje, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Poleg zap.
vdove Zofije Poropat in zap. hčere Danice
Poropat, pride v poštev tudi zap. sin Bogdan
Poropat, katerega osebni podatki in stalno
prebivališče sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2008
D 857/2007
Os-2412/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Teodoru
Končanu, roj. 18. 10. 1904, ki je dne 9. 1.
1979 umrl in ni zapustil oporoke.
Dediči po njem so njegova žena Marija
končan in otroci Teodor Končan, Lidija Rah-
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ne in Robert Končan. Sin Robert Končan
je pokojni in naj bi imel šest otrok, katerih
imena in bivališča pa so sodišču neznana.
Zato naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 2. 2008
D 617/2007
Os-2413/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Antonu
Strniši, roj. 2. 4. 1952, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem dne 24. 7.
2007, nazadnje stanujočem Breška pot 6,
Preddvor.
Zapustnik je napravil oporoko. Dedičev I.
dednega reda ni (bil je samski in brez otrok),
sodišču pa ni znano ali je imel zapustnik
dediče II. oziroma III. dednega reda (starši,
bratje in sestre ter babice in dedki zapustnika oziroma njihovi potomci). Na podlagi drugega odstavka 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 2. 2008
II D 1676/2007
Os-2638/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojni
Herti Čop, umrli 20. 9. 2007, roj. 27. 5. 1912,
državljanki Republike Slovenije, upokojenki,
vdovi, nazadnje stan. Ul. Lackovega odreda
1, Limbuš, je po sodišču znanih podatkih in
po navedbah oporočnih dedinj, bila zapustnica vdova in ni imela otrok. Starša sta
umrla že zdavnaj pred njo in razen zapustnice drugih otrok nista imela, tako, da zapustnica ni imela bratov in sester. Zapustnica
je imela strice in tete po očetovi strani, ki
so vsi že pokojni, prav tako so pokojni tudi
njihovi otroci. Ali je imela tete in strice tudi
po mamini strani, ni znano. Znano je le, da
bi naj živela še ena hči enega bratranca,
nekje v Avstraliji.
Sodišče zato poziva hčero zapustničinega pok. bratranca, neznanega imena in
naslova nekje v Avstraliji ter vse ostale morebitne dediče III. dednega reda, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni
Herti Čop, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 2. 2008
D 598/2007
Os-2320/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Podgornik
Andreju, pok. Petra, roj. 1. 11. 1844, s stalnim prebivališčem Via Cassa Rossa 10, Gorica, Italija, ki je umrl dne 25. 1. 1929.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Glede na to in na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse zakonite dediče po zapustniku, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem
postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2008

Oklici pogrešanih
N 310/2006
Os-2640/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek razglasitve pogrešanega Plevčak Vinka, roj. 11. 2. 1922 v Ljubljani,
nazadnje stanujočega Avstralija, 50 Wilson
Street Braidwood 2622 NSW, za mrtvega.
Pogrešani je nazadnje živel v Avstraliji.
Glavnik Marija je sodišču sporočila, da je
pogrešani umrl dne 31. 1. 1975. Za datum
smrti Plevčak Vinka je po navedbah Glavnik
Marije, izvedela iz pooblastila njegovega sina
Plevčak Radeta, odvetnici Mišič Vesni. Plevčak Rado z izpiskom iz knjige umrlih za pogrešanega njegovega očeta Plečnik Vinka ne
razpolaga, zato tudi zapuščinski postopek po
pokojnem pred naslovnim sodiščem vse do
danes ni bil uveden. Glavnik Marija je sporočila še, da ve, da je Plevčak Vinko pokojni od
leta 1975, saj je do tedaj z njim imela pisne
stike, vendar do izpiska iz zemljiške knjige
umrlih v Avstraliji ni mogla priti.
Pogrešanega Plevčak Vinka pozivamo,
da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Ljubljani v treh mesecih od objave
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
in tega oklica, ki bo po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2008
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2008

Srg 15855/2007
Rg-36568/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenika za
prenehanje družbe Dea Modis Založništvo,
trženje in svetovanje d.o.o., Mislejeva ulica
3, Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
Dea Modis Založništvo, trženje in
svetovanje d.o.o., Mislejeva ulica 3, Ljub
ljana, matična številka 1956728, reg. št. vl.
1/39702/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 21. 12.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenica družbe je Boža Grešovnik,
Mislejeva ulica 3, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedeno družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko

Srg 886/2007
Rg-34600/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mlakar Plus inženiring
za čiščenje in vzdrževanje d.o.o., Črnomelj,
Čardak 4, objavlja sklep:
družba Mlakar Plus inženiring za čiščenje in vzdrževanje d.o.o., Črnomelj,
Čardak 4, vpisana na reg. vl. št. 1-04323/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj in edini družbenik je Dušan
Mlakar, Adlešiči, Jankoviči 16, z osnovnim
kapitalom 2,114.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se osnovni kapital 2,114.000 SIT in
preostalo premoženje družbe v celoti prenese
na Mlakar Dušana, Adlešiči, Jankoviči 16.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425. in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 12. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Avbelj Dušan, Zagorica 002, Litija,
potni list, št. P00071925, izdala UE Litija.
gni-288663
Bačić Hasan, Jurčkova cesta 023,
Ljubljana, potni list, št. P00658454, izdala
UE Ljubljana. gnd-288668
Bago David, Vatovčeva ulica 003, Koper
– Capodistria, potni list, št. P01126805,
izdala UE Koper. gnh-288664
Bajramović Indira, Trg revolucije 002A,
Trbovlje, potni list, št. P00992456, izdala UE
Trbovlje. gnm-288984
Božič Viktor, Valvasorjevo nabrežje 014,
Krško, potni list, št. P00928892, izdala UE
Krško. gnj-288662
Damiš Pavlina, Jerebova ulica 020, Novo
mesto, potni list, št. P00251753, izdala UE
Novo mesto. gng-288990
Djekić Dane, Trdinova ulica 005A, Novo
mesto, potni list, št. P00762328, izdala UE
Novo mesto. gny-288972
Drča Maja, Kapla 036, Tabor, potni list, št.
PB0096355, izdala UE Žalec. gnk-288986
Gubenšek Rajko, Kratka ulica 003,
Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št.
P00260346, izdala UE Žalec. gnb-288670
Jošovc Jožef, Polzela 232, Polzela,
potni list, št. P00794974, izdala UE Žalec.
gnw-288974
Kozlovič Emil, Kampel 106, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00301856, izdala
UE Koper. gnf-288966
Krajnc Gubenšek Sonja, Kratka ulica
003, Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št.
P01014889, izdala UE Žalec. gnc-288669
Krese Jašaluka, Snakovška cesta 048,
Križe, potni list, št. PB0037441, izdala UE
Tržič. gnq-288980
Križanič Miroslav, Križevci pri Ljutomeru 064, Križevci pri Ljutomeru, potni list, št.
P00304686, izdala UE Ljutomer. gng-288665
Kustura Goran, Na jami 005, Ljubljana,
potni list, št. P00831231, izdala UE
Ljubljana. gnb-288970
Ledinek Polona, Leška cesta 012,
Mežica, potni list, št. P01052646, izdala UE
Ravne na Koroškem. gne-288967
Majcen Martina, Šarhova ulica 031,
Maribor, potni list, št. P00425808, izdala UE
Maribor. gnf-288666
Markič Anže, Primožičeva ulica 035,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. PB0225412,
izdala UE Ljubljana. gnf-288991
Markovič Luka, Severjeva ulica 005,
Murska Sobota, potni list, št. PB0244250,
izdala UE Murska Sobota. gnz-288671
Meru Adonai, Sv. Lovrenc 080, Prebold,
potni list, št. P00057857, izdala UE Žalec.
gnr-288979
Miklavčič Denis, Streliška ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00151686, izdala
UE Ljubljana. gns-288978
Plankl Meta, Liptovska ulica 016,
Slovenske Konjice, potni list, št. PB0231181,
izdala UE Maribor. gne-288667

Puljarević Zorica, Polica 010, Grosuplje,
potni list, št. P00405552, izdala UE
Grosuplje. gnd-288968
Radojević Danijel, Pot v Podgorje
029C, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P01200676, izdala UE Ljubljana.
gnc-288969
Rechberger Marta, Prešernova cesta
021, Oplotnica, potni list, št. P00792433,
izdala UE Slovenska Bistrica. gno-288982
Robas Roman, Cesta na Svetje 007,
Medvode, potni list, št. P00305876, izdala
UE Ljubljana. gnh-288989
Rozman Julija, Zgornji Brnik 127, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. PB0229332,
izdala UE Kranj. gnj-288987
Rozman Majda, Zgornji Brnik 127, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. P00714220,
izdala UE Kranj. gnn-288983
Rus Marko, Stranska vas 020, Novo
mesto, potni list, št. P00850482, izdala UE
Novo mesto. gnz-288971
Salihbašić Muhamed, Kersnikova ulica
008, Celje, potni list, št. P01054953, izdala
UE Slovenj Gradec. gnx-288973
Šimrak Davorin, Košenice 010, Novo
mesto, potni list, št. PB0044853, izdala UE
Novo mesto. gnl-288985
Škofljanec Jože, Cesta 24. junija 074,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00663369,
izdala UE Ljubljana. gnt-288977
Uštar Milan, Peče 012, Moravče, potni
list, št. P00214696, izdala UE Domžale.
gnv-288975
Zalar Matej, Ulica Gubčeve brigade 076,
Ljubljana, potni list, št. PB0102262, izdala
UE Ljubljana. gny-288672
Zaletelj Primož, Hribarjeva cesta 013,
Grosuplje, potni list, št. P00829730, izdala
UE Ljubljana. gni-288988
Zrimšek Grega, Vodovodna ulica 023,
Orehova vas, potni list, št. P00622523,
izdala UE Maribor. gnp-288981
Žjeći Ređep, Jamova cesta 050,
Ljubljana, potni list, št. P01104901, izdala
UE Ljubljana. gnu-288976

Osebne izkaznice preklicujejo
Adlešič Nejc, Cankarjeva ulica 002 A,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001998580.
gnf-288716
Ahej Tjaša, Ulica Pohorskega bataljona
016, Zgornja Polskava, osebno izkaznico,
št. 002037646. gnt-288802
Ajdinović Ismet, Scopolijeva ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002291161.
gni-288688
Antloga Matjaž, Jezerce pri Šmartnem
012, Celje, osebno izkaznico, št. 000852677.
gnw-288774
Antolovič Anja, Pohorska ulica 004,
Celje, osebno izkaznico, št. 000675967.
gnu-288776
Bajuk Simona, Radovica 091, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001912625.
gnx-288673

Balantič Vera, Matjaževa ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000077319.
gnn-288808
Baša Batista Sandra, Ulica Toneta
Tomšiča 004, Ilirska Bistrica, osebno
izkaznico, št. 002293375. gnc-288719
Bedenčič Mavec Zarja, Skopska ulica
006, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002252281. gnd-288818
Belavič Anton, Klavčičeva ulica 007,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000409019.
gnq-288930
Bernik Peter, Medenska cesta 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000835672.
gnk-288686
Bertoncelj Zdravka, Rakitna 287,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000762005.
gne-288817
Bešter Nataša, Topol pri Medvodah 079,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000379589.
gnc-288894
Bizjak Albin, Ukmarjeva ulica 016,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001603315. gnz-288746
Blatnik Jernej, Kandijska cesta 037, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001526374.
gni-288938
Brglez Jožefa, Gregorčičev drevored
013, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000433826.
gni-288788
Brlogar Marija, Prištinska ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000788318.
gng-288815
Centa Ajda, Avgustinčičeva ulica 037,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001402491.
gnu-288826
Cerovšek Terezija, Vransko 009,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000595902.
gne-288917
Cuderman Teja, Zgornja Bela 005 A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002269384.
gnh-288764
Dolenc Marija, Ulica Rudija Papeža 032,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002099314.
gnc-288769
Drča Maja, Kapla 036, Žalec, osebno
izkaznico, št. 002162452. gne-288892
England Kerr Ada, Tomaj 056, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000572353.
gnh-288914
Erce Zulić Agnes, Rožna dolina, cesta
III 002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001825283. gnm-288809
Erjavc Albin, Sv. Jernej nad Muto 019,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001520827. gnu-288701
Eržen Simon, Praše 008, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002009554. gnd-288768
Gerželj Miroslav, Zagon 002, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001624172.
gnd-288743
Golc Benjamin, Ulica 5. prekomorske
002, Ptuj, osebno izkaznico, št. 002133413.
gnq-288680
Golob Mihael, Prešernova ulica 008,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001556634.
gnm-288934
Grenko Matej, Cesta talcev 018,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002235646.
gnm-288884
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Guštin Jernej, Skalickega ulica 006, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001068933.
gnf-288941
Haliti Vera, Gosposka ulica 004,
Celje, osebno izkaznico, št. 002054316.
gns-288778
Hasanović Edin, Pod gabri 023,
Celje, osebno izkaznico, št. 002252285.
gnx-288773
Hladnik Kaja, Spodnje Gameljne 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002134689.
gnh-288689
Hočevar Alenka, Mala Slevica 037,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001302639.
gnf-288916
Horvat Jožef, Mirna ulica 003, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000924144.
gnf-288791
Hrovat Angela, Na jami 018, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002204711.
gnb-288820
Jakomin Ivana, Trubarjeva cesta 041 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000054481.
gne-288842
Jakšić Slobodan, Cankarjeva ulica
034, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001800662. gnn-288908
Jamnik Anton, Spodnja Selnica 007,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001460531.
gnu-288751
Janjanin Irma Marija, Neubergerjeva
ulica 024, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000459718. gnj-288837
Janjanin Mihailo, Neubergerjeva ulica
024, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000459727. gnk-288811
Jeras Manca, Zvezda 006, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002140315.
gns-288803
Jerebic Jožef, Pot v dolino 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000662029.
gnh-288839
Jovanović Anđela, Beblerjev trg 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001351374.
gnf-288816
Karlović Ana, Vrečkova ulica 007,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002028697.
gnj-288762
Kastelec Brane, Dolnja Težka Voda
046, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001787538. gnj-288687
Kavčič Matic, Gostičeva cesta 057,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 002010754.
gnx-288898
Klapčič Nevija, Cesta na Markovec 001,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001928218. gnc-288744
Klemenčič Mirko, Sostrska cesta 018 H,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000642024.
gni-288838
Kobal Monika, Dolenje 026, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002120220.
gns-288703
Konda Aleš, Ciril-Metodov drevored
005, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001753085.
gnu-288676
Korbar Milivoj, Movže 035, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
001295304.
gnu-288926
Korošec Helena, Savica 013, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000598540.
gnb-288770
Košak Marija, Majaronova ulica 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001531312.
gnf-288841
Koter Jolanda, Gomila pri Kogu 016,
Kog, osebno izkaznico, št. 000395158.
gnw-288749
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Kovačič Franc, Svetinci 014, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000610681. gnh-288789
Kovič Vida, Postaja 054, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 000198361.
gns-288628
Kovič Vidmar Andraž, Postaja 054, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001703646.
gnt-288627
Kožar Jasmina, Martina Krpana ulica
002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001226964. gno-288807
Kramarič Anja, Partizanska pot 015 C,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000996026.
gnp-288881
Kranjc Peter Jože, Frankovo naselje
146, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000579213. gnq-288780
Kranjec Jožefa, Spodnje Gameljne 022,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000562361. gny-288897
Kreft Ivan, Grabonoš 054, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000990902.
gnd-288718
Krklec Rozalija, Kvedrova cesta 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000658671.
gnc-288819
Kuduzović Ismet, Jenkova cesta 001,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001213420.
gng-288715
Kuhar Jožef, Mladje 006, Krško, osebno
izkaznico, št. 000689947. gng-288890
Kunčič Anton, Slatna 006, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000076023.
gny-288772
Kuzma Matija, Tišina 052, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001685275. gne-288792
Labazan Suzana, Glinškova ploščad 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000683946.
gnn-288833
Lajovic Luka, Primožičeva ulica 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001089045.
gnp-288831
Lap Brane, Peske 013, Trzin, osebno
izkaznico, št. 000364627. gnz-288896
Levičar Anton, Drenovec pri Leskovcu
010, Krško, osebno izkaznico, št.
001034916. gnj-288887
Ličen Vasja, Kvedrova cesta 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001339048.
gnt-288827
Lorbek Tonja, Maistrova ulica 019,
Šentilj v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
002039421. gne-288742
Lozar Martin, Ulica 21. oktobra 002,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000268563.
gnc-288919
Lukačič Janez, Sveti Tomaž 028 A,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000268252.
gnr-288879
Maganja Goran, Stritarjeva ulica 004,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
002247523. gni-288913
Makuc Aleksije, Žibertova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000088658.
gnw-288824
Martinc Frančiška, Armeško 055,
Krško, osebno izkaznico, št. 002044632.
gnh-288889
Matjaž Anja, Črna vas 440, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002099012.
gny-288822
Mehle Ana, Bilečanska ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000433658.
gnm-288834
Mesner Dušan, Bolkova ulica 015 B,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001089121.
gnb-288895
Miklavec Jasmina, Jagičeva ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000929292.
gnr-288754

Miklavec Nisa, Jagičeva ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001767001.
gnp-288756
Miklavec Tilen, Jagičeva ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002166382.
gno-288757
Molan Renata, Stari Grad 047,
Krško, osebno izkaznico, št. 001718327.
gnv-288700
Morina Bexhet, Remškarjeva cesta 018,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001909740. gnp-288706
Mravlje Marko, V Radno 011, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001321125. gnj-288812
Muršec Denis, Cesta 4. julija 027, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 002198454.
gnk-288711
Novak Mihaela, Pri mostiščarjih 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000835495.
gnh-288814
Novak Primož, Oranžnova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764725.
gnx-288823
Okorn Dušan, Povšetova ulica 051,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422165.
gnl-288835
Oprešnik Anton, Cesta na Roglo 4,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 002001689.
gne-288992
Pezdirc Barbara, Ljuben 050, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 000134538.
gnk-288936
Pintarič Špela, Wallischeva ulica 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001689653.
gnn-288758
Plantan
Marko,
Gabrovka
060,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 001365035.
gnq-288805
Plešnik Nejc, Pirešica 008 A, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001654739.
gny-288922
Plohl Marjan, Kotlje 006, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001635153.
gnw-288799
Posavčić
Marko,
Gradišče
016,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001695806.
gnr-288783
Prelc Dominik, Titov trg 003, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001958555.
gni-288713
Prijon Slavka, Metelkov dvor 010,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000154565.
gnk-288761
Radež Pavel, Veliki Slatnik 010, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000231147.
gnh-288939
Rev Tina, Medana 023 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001319220.
gnc-288794
Romih Patricija, Gabrovec pri Kostrivnici
009, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 001681736. gne-288717
Rozman Petra, Bruna vas 023,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001874685.
gnl-288885
Sajovic Igor, Šmatevž 007 A, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000812178.
gnd-288893
Sajtl Alen, Valvasorjev trg 003,
Laško, osebno izkaznico, št. 001922313.
gnq-288705
Sedminek Magda, Zgornje Roje 011 A,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002118328.
gnv-288800
Senica Anton, Log 028 E, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000812623.
gng-288790
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Simčič Darij, Biljana 023 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001991898.
gnr-288779
Spasić Sandra, Koroška cesta 017,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001441118.
gnl-288910
Srpčič Gregor, Zasap 018 A, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
002032523.
gnz-288946
Stanovnik Alenka, Cesta Dolomitskega
odreda 013, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
000730762. gnp-288781
Stergulc Klavdija, Trg golobarskih
žrtev 031, Bovec, osebno izkaznico, št.
000082682. gnz-288796
Šalamun Petra, Jačka 011, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001929277.
gnz-288696
Šedivy Marko, Grbinska cesta 046,
Litija, osebno izkaznico, št. 001299457.
gnr-288804
Šepec Miroslava, Strma pot 017,
Celje, osebno izkaznico, št. 000550028.
gnv-288775
Šeško Marjan, Drapšinova ulica 011,
Celje, osebno izkaznico, št. 000955112.
gnt-288777
Šetina Peter, Kebetova ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000026310.
gnl-288810
Šircelj Matilda, Litijska cesta 319,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000169965.
gnq-288830
Škaler Anton, Veliki Obrež 075,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000675171.
gnc-288944
Škof Neža, Zaklanec 038, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000217623.
gnp-288806
Šmigoc Martin, Soviče 015, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001763504. gns-288678
Šulin Erna, Kolonija 1. maja 011,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000044077.
gnz-288921
Šuštar Janez, Celovška cesta 177,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002123676.
gnz-288821
Terzić Jožica, Clevelandska ulica 043,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186712.
gni-288813
Tetičkovič Barbara, Klepova ulica 033,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001113316.
gno-288682
Tivadar Roman, Šeškova ulica 008,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001961764.
gnd-288693
Vardjan Marlenka, Trstenjakova ulica
007, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001818823. gno-288832
Vene Žiga, Steletova ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001667922.
gnk-288836
Verderber Simona, Turjaško naselje 007,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002234861.
gnf-288691
Veselko Anton, Polje, cesta VI 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001884415.
gng-288840
Vidonis Mario Giuseppe, Parecag
123, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001626190. gnb-288745
Vovk Rok, Obrtniška ulica 004,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002021394.
gnl-288785
Vrhunc Polonca, Plužna 037, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001223180.
gny-288797
Vučina Špela, Šalek 097, Velenje, osebno
izkaznico, št. 002125350. gnw-288924

Zadravec Tanja, Dolane 032 A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000560656. gnk-288786
Zaiman Milena, Goriška cesta 059,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002122473.
gno-288882
Zakšek Snježana, Sela pri Dobovi 048 A,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000610471.
gnd-288943
Zatler Marinka, Na Lazih 081, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001852729. gnr-288829
Zekiri Saliu, Beltinci, Panonska ulica
21, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
AH000029182 – za tujca. gnm-288859
Zorič Pavla, Partizanska ulica 037,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001460513.
gns-288828
Žgajnar Marija, Brejčeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000046187.
gnv-288825
Žgank Zdravko, Breg pri Polzeli 081 C,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000338099.
gnu-288801

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdinović Ismet, Scopolijeva ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A le do 50 km/h, št. S 003514899,
reg. št. 168420, izdala UE Ljubljana.
gnm-288684
Ambrož Ivan, Devova ulica 014, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000802833, reg. št. 30233, izdala UE
Maribor. gnw-288624
Andrejić Sibin, Na pobočju 4, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 953660, izdala UE Vrhnika. gnp-288606
Balažic Štefan, Gornja Bistrica 013,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 003219080, izdala UE
Lendava. gnc-288844
Bencan Klavdija, Moste 112, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001922323, reg. št. 25672, izdala UE
Kamnik. gno-288607
Bernik Peter, Medenska cesta 030,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 003223620, reg. št. 123998,
izdala UE Ljubljana. gnp-288681
Bobolinska Vesna, Ulica Rudija Papeža
005, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001307129, reg. št. 51162, izdala
UE Kranj. gnt-288602
Bolha Gašper, Soteška pot 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001596112, reg. št. 256274, izdala UE
Ljubljana. gnk-288961
Brečko Tjaša, Petkova ulica 052,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001749204, reg. št. 258471, izdala UE
Ljubljana. gnb-288645
Buzeti David, Stara ulica 024, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003041201, izdala UE Murska Sobota.
gnm-288909
Cuk Lilijana, Zadružna ulica 8,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 2202154, izdala UE Lendava.
gnz-288846
Čehovin Borut, Šmarje pri Sežani 084,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001976282, izdala UE Sežana.
gnq-288880
Čok Radovan, Liminjanska cesta 009,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
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kat. B, G, H, št. SI 4136, reg. št. 9641, izdala
UE Piran. gny-288747
Črnko Stojan, Ulica Vita Kraigherja 020,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001662939, reg. št. 81732, izdala UE
Maribor. gno-288932
Debeljak Teja, Smlednik 011 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003021241, reg. št. 43848, izdala UE
Domžale. gnn-288683
Erjavec Rad, Planinska ulica 019, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F, G,
H, št. S 003213084, izdala UE Radovljica.
gnt-288702
Filipič Boris, Mizni dol 043, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, G, H,
št. S 002134788, reg. št. 273619, izdala UE
Ljubljana. gnn-288883
Germ Anton, Partizanska ulica 32, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 1158554, izdala UE Žalec. gnu-288851
Geršak Jožef, Kozakova ulica 007,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001892613, reg. št. 13203, izdala UE
Celje. gnl-288685
Gorišek
Nataša,
Temenica
023,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001953353, izdala UE Grosuplje.
gnc-288619
Grbec Marina, Gozdna ulica 067,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001608089, reg. št. 123590, izdala UE
Maribor. gnz-288621
Grdina Blaž, Dramlje 87, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003214179, reg. št. 15486, izdala UE
Šentjur pri Celju. gni-288963
Grešovnik Tanja, Tomšičeva ulica 005,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, G, H, št. S 002196994, izdala UE Slovenj
Gradec. gnu-288601
Grubar Stanislav, Dolenje Vrhpolje 001,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001658217, reg. št. 9223, izdala
UE Novo mesto. gno-288707
Gulič Žarko, Ponikve 068, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
G, H, št. S 003094628, izdala UE Sežana.
gnw-288849
Hamzić Salko, Nanoška ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001352073, reg. št. 229731,
izdala UE Ljubljana. gnm-288634
Hozjan Katja, Kidričeva cesta 017,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001889046, izdala UE Velenje.
gnt-288877
Hrast Jaka, Kavče 032 D, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 002073763, reg. št. 28, izdala UE Velenje.
gnv-288600
Ileršič Tine, Stara cesta 015 A, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 003125543, reg. št. 8090, izdala UE
Cerknica. gns-288878
Jamnik Anton, Spodnja Selnica 7,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 000953460, reg. št. 2992, izdala UE Ruše.
gns-288753
Jerebic Jožef, Pot v dolino 015, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G, H,
št. S 0017967, reg. št. 79044, izdala UE
Ljubljana. gnc-288644
Jukić Ilnikar Jasmin, Tomšičeva ulica
005, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. SI 000023419, izdala UE Izola.
gnr-288904
Jušić Ifet, Pjanići 231, Cazin, začasno
prebivališče Čakova 4/b, Gornja Radgona,
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vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 003146321, reg. št. 287405, izdala
UE Ljubljana. gnv-288900
Jušić Ifet, Čakova 4/b, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE G,
H, št. S003146321, izdala UE Ljubljana.
gnh-288964
Karlović Ana, Vrečkova ulica 007,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002200301, reg. št. 44561, izdala UE
Kranj. gnl-288935
Kavčič Boštjan, Gostičeva cesta 057,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
G, H, št. S 001879858, reg. št. 17066, izdala
UE Domžale. gnw-288899
Klančnik Pavel, Šolska ulica 010, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001394180, izdala UE Slovenj
Gradec. gnv-288850
Klemenčič Mirko, Vnajnarje 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, G, H – vozi z očali ali kontaktnimi lečami,
št. S 003103456, reg. št. 186565, izdala UE
Ljubljana. gnn-288633
Kobal Monika, Dolenje 26, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3130326, reg. št. 20011, izdala UE
Ajdovščina. gnj-288712
Koch Metka, Log 015 A, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001712363, izdala UE Hrastnik.
gne-288942
Kompan Jožef, Center 125, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 002017717, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnb-288945
Koren Andrej, Idrsko 103, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1506229, izdala UE Tolmin. gnw-288699
Kos Janez, Peharčkova cesta 019,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001398459, reg. št. 4725, izdala UE
Logatec. gnu-288876
Kozlevčar Jernej, Spodnje Blato 022,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, F, G, H, št. S 002203215, izdala UE
Grosuplje. gnb-288620
Kožar Irena, Zalog pri Cerkljah 076,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 001721212, reg. št.
28012, izdala UE Kranj. gns-288603
Kramarič
Anja,
Partizanska
pot
15/c, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 292570, izdala UE Črnomelj.
gnz-288771
Kravanja Bojan, Ptujska ulica 025,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002141158, reg. št. 146859, izdala UE
Ljubljana. gnz-288646
Križanič Miroslav, Križevci pri Ljutomeru
064, Križevci pri Ljutomeru, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003075744,
izdala UE Ljutomer. gns-288853
Kudrnovski Vesna, Vič 8, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2075782, izdala UE Dravograd.
gny-288697
Kuduzović Ismet, Jenkova cesta 001,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001670358, izdala UE Velenje.
gnk-288911
Kunavar Vilko, Ljubljanska cesta 088,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001857435, reg. št. 5780, izdala UE
Domžale. gnu-288901
Lajkovič Pepca, Veliki Podlog 1/a,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. B, C, F, G, H, izdala UE Krško.
gnn-288608
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Lavriša Denis, Križevniška ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001626785, reg. št. 16868, izdala UE
Ljubljana. gnj-288637
Lekše Bojan Aleš, Cesta talecev 003 C,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 002197944, izdala UE
Velenje. gnv-288675
Levičar Franc, Cesta 23, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, izdala UE
Krško. gnl-288610
Lipovšek Andrej, Ložnica pri Celju 009,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002149513, reg. št. 32910, izdala UE
Celje. gnc-288694
Magušar Gaša, Linhartov trg 4,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. 3042016, izdala UE Radovljica.
gng-288915
Mandeljc Mira, Sp. Gorje 66, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 869077, reg. št. 23096. gnb-288995
Marković Renato, Pot na Fužine 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001964657, reg. št. 156786, izdala UE
Ljubljana. gnf-288891
Mesner Dušan, Bolkova ulica 015 B,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001468555, reg. št. 14661, izdala
UE Domžale. gns-288903
Metelko Petra, Stranska pot I 001 C,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002152749, izdala UE Grosuplje.
gnf-288616
Miklavec Jasmina, Jagičeva ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001534576, reg. št. 102277, izdala UE
Maribor. gnr-288929
Molan Renata, Stari Grad 47, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, izdala UE
Krško. gnm-288609
Morina Bexhet, Remškarjeva cesta
018, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, D1, D, G, H,
št. S 002092171, reg. št. 168768, izdala UE
Ljubljana. gnm-288709
Musar Marjeta, Rožna dolina, Cesta VII
025, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 0014794166, reg. št. 71339,
izdala UE Ljubljana. gne-288642
Nemanič Anton, Rosalnice 008, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 003052341, reg. št. 960, izdala UE
Metlika. gnr-288854
Oblak Cene, Delavska ulica 018,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
voznik začetnik + vozi z očali 01.01, št.
S 003158912, reg. št. 285860, izdala UE
Ljubljana. gnf-288641
Okanović Ale, Poljanska cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001866361, reg. št. 56977, izdala UE
Ljubljana. gnv-288950
Ornik Miran, Trnovski vrh 52, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3113365, izdala UE Ptuj. gnt-288677
Osrečki Primož, Klunova ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002092632, reg. št. 162691, izdala
UE Ljubljana. gnh-288639
Ožbolt Ljerka, I. ulica 002 A, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003201369, reg. št. 42927, izdala UE
Domžale. gnq-288905
Pavlič Franc, Črmošnjice pri Stopičah
032, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
A, G, H, št. S 000649778, reg. št. 16639,
izdala UE Novo mesto. gnq-288630

Pavlin Jožef, Na Korošci 002, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000481428, reg. št. 81754, izdala UE
Ljubljana. gny-288647
Petelinc Alenka, Sela pri Dobovi 90 a,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1314723, reg. št. 14818, izdala UE
Brežice. gnj-288612
Petkovič Petra, Mala cesta 004,
Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. SM 000008232, izdala UE
Lendava. gnb-288845
Pfundner Viljem, Zasavska cesta 027 D,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000185834, reg. št. 94402, izdala UE
Ljubljana. gnj-288937
Pistor Peter, Stephensonova ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003087791, reg. št. 127001, izdala UE
Maribor. gnv-288625
Pivec Mirko, Vranji vrh 086, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000773889, izdala UE Pesnica.
gnb-288920
Plešnik
Nejc,
Pirešica
008 A, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003053912, izdala UE Velenje.
gnt-288852
Plohl Marjan, Kotlje 006, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H, št. S 001854181,
izdala
UE
Ravne
na
Koroškem.
gnn-288708
Podbrežnik Colner Alja, Tomšičeva
cesta 2/c, Senovo, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 17414, izdala UE Krško.
gnd-288618
Posavčić
Marko,
Gradišče
16,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 3031198, izdala UE Vrhnika.
gnm-288784
Potočki Mirko, Zgornje Hoče 044, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, D1, D,
G, H, A le do 50 km/h, št. S 001767722, reg.
št. 31769, izdala UE Maribor. gny-288622
Prašnikar Roman, Ljubljanska cesta 081,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001517755, reg. št. 36753, izdala UE
Domžale. gnp-288906
Prelc Dominik, Titov trg 003, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003016153, reg. št. 279163, izdala UE
Postojna. gnh-288714
Prelec Matej, Gerlinci 022, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 001662549, izdala UE
Murska Sobota. gno-288907
Prunk Marko, Škoflje 017, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 001677364, izdala UE Sežana.
gnx-288848
Pulko Vladimir, Skorba 51/b, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2130758,
izdala UE Ptuj. gnz-288996
Radolič Friderik, Jamnikova ulica 1,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001832990, reg. št. 10534, izdala UE
Ruše. gnt-288752
Rančigaj Matej, Jakopičeva ulica 23,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
G, H, št. S 002120516, reg. št. 32196, izdala
UE Kamnik. gnr-288704
Rappl Jožef, Trstenjakova ulica 044 A,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 000338794, izdala UE
Murska Sobota. gnk-288611
Remic Andreja, Ulica Tuga Vidmarja 005,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000114733, reg. št. 34524, izdala UE
Kranj. gng-288940
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Rokavc Mramor Anastazija, Primorska
ulica 011, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001794231, reg. št.
154936, izdala UE Ljubljana. gng-288640
Rozman Tomaž, Sebenje 026, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001941537, izdala UE Radovljica.
gnx-288698
Saje Zlatka, Nova ulica 031 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001969080, reg. št. 28403, izdala UE
Maribor. gns-288928
Sajtl Alen, Valvasorjev trg 003, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do 50
km/h, št. S 001971801, izdala UE Laško.
gnb-288695
Samec Urška, Trg svobode 017, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001807747, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnx-288948
Sedej Dragica, Za Grabnom 072,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 000134807, reg. št.
119853, izdala UE Ljubljana. gnd-288643
Sluga Andrej, Krakovska ulica 035,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002143475, reg. št. 186993, izdala
UE Ljubljana. gni-288638
Sobotič Franc, Novake 17, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 3231635, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnl-288710
Šemrov Aleksander, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003258100, reg. št. 294933, izdala UE
Ljubljana. gnp-288631
Šest Andraž, Zadružna ulica 028,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002168231, reg. št. 22179, izdala
UE Kamnik. gni-288888
Šinkovec Janez, Dolenje Dole 012,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. S 001095345, reg. št. 2266,
izdala UE Novo mesto. gnr-288629
Škrbec Denis, Dolgo Brdo pri Mlinšah
008, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001424355, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnd-288843
Štok Dušan, Dutovlje 069, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001387434, izdala UE Sežana.
gny-288847
Šulgaj Rebeka, Šaranovičeva ulica 004,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001144594, reg. št. 43518, izdala UE
Celje. gng-288690
Testen Branko, Sokolska ulica 018 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000611120, reg. št. 54164, izdala UE
Maribor. gnu-288626
Tetičkovič Barbara, Klepova ulica 33,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 30814, izdala UE Ptuj. gnr-288679
Trplan Robert, Pintaričeva cesta 006,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, C, G, H, št. S 001848562, reg.
št. 7583, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-288902
Udovč Davorin, Prijateljev trg 003,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2166504, reg. št. 10225, izdala UE
Ribnica. gnx-288748
Ulaga Špela, Lože 008 C, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001316980, reg. št. 11894, izdala UE
Laško. gne-288692
Večerič Ernest, Jablovec 23/B, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. G, H kategorija
le z avtomatskim menjalnikom, voznik

začetnik, št. S 3229902, izdala UE Ptuj.
gnw-288674
Videtič Nuša Anuška, Celovška cesta
147, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003035188, reg. št. 211033,
izdala UE Ljubljana. gnl-288635
Vidlinovič Jolanda, Komenskega ulica
004, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001110501, izdala UE Ljubljana.
gno-288632
Vidmar Borut, Bistrica 003, Dole pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003217432, reg. št. 13868, izdala UE
Litija. gnd-288918
Zidarič Janez, Šmarješke Toplice 116,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 000257967, reg. št. 2368,
izdala UE Novo mesto. gnr-288604
Zupanc Boštjan, Livadna ulica 033,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 002186924, reg. št.
106410, izdala UE Maribor. gnx-288623
Živko Martina, Goriška ulica 002,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001220913 – dvojnik, reg. št. 82636,
izdala UE Maribor. gnp-288931
Žmavc Dragica, Nasipna ulica 116,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000877690, reg. št. 52415, izdala UE
Maribor. gnn-288933
Žnidarič Mateja, Črešnjevci 167, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002227391, reg. št. 16673, izdala UE
Gornja Radgona. gnx-288923

Zavarovalne police preklicujejo
Herodež Bojan, Ižanska 55, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 11.503.279, izdano
na ime Kreča Majda (pokojna), izdala
zavarovalnica Grawe Maribor. gnx-288648

Spričevala preklicujejo
ARH42 d.o.o., Razlagova 34, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
261/91 z dne 22. 6. 1991, izdano na ime
Međeral Nedeljko – Varaždin. gni-288763
Bajuk Gregor, Radovica 54/a, Metlika,
maturitetno spričevalo, obvestilo o uspehu
pri poklicni maturi in spričevala 3. in 4.
letnika Kmetijske šole Grm Novo mesto,
izdano leta 2002 in 2003. gnf-288741
Baznik Andreja, Ljubljanska cesta
21, Kostanjevica na Krki, spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centra Novo
mesto – zdravstveni tehnik, izdano leta
1998. gnf-288866
Birk Tereza, Vir, Zoisova ulica 35,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1991, 1992 in
1993. gnj-288962
Cezar Podlogar Ada, Endliherjeva ulica
8, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano
leta 2005, 2006 in 2007. gnw-288949
Chen Yan Bing, Ulica narodnih herojev 3,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Jesenice – poslovni tajnik. gnl-288860
Čermelj Tjaša, Šempas 14/s, Šempas,
spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ Nova Gorica,
izdano leta 2005 in 2006. gnt-289002
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Češarek Mira, Humec 22, Dolenja vas,
indeks, št. 18020163, izdala FF v Ljubljani.
gnw-288649
Debeljak Marko, Novo polje, Cesta
XVI/2a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška.
gnx-288873
Demirović Azemina, Cesta dveh cesarjev
104/n, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnu-288651
Fatur Tanja, Krožna pot 8/b, Vrhnika,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Domžalah, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnl-288960
Frančeškin Aleš, Miren 123, Miren,
zaključno spričevalo EGŠC Branko Brelih
Nova Gorica – orodjar, izdano leta 1979.
gng-288765
Gojić Dražen, Cesta v Staro vas 1,
Postojna, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Postojni, izdano
leta 2002 do 2005. gnn-288958
Gorenčec Mojca, Cesta talcev 18,
Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje - prometni
tehnik, izdano leta 2002. gni-288613
Hartman Branko, Kettejava ulica
10, Brežice, spričevalo o končani OŠ
Jurij Dalmatin Krško, izdano leta 1985.
gnq-288855
Hribernik Roman, Barjanska cesta 68,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2005. gne-288767
Iglič Anže, Šinkov Turn 20, Vodice,
spričevalo 5. razreda OŠ Vodice, izdano
leta 2003. gne-288617
Jankovski Mile, Groharjeva 12, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu poklicne šole
za voznike št. IV/596, izdala Avtošola Ježica,
izdano leta 1977. gnr-288954
Juvan Martina, Vreskovo 85, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Zasavsko
srednješolskega centra Miha Marinko
Trbovlje – ekonomska usmeritev, izdano leta
1984 in 1985. gnh-288614
Kasupović Alma, Poletiči 34, Koper –
Capodistria, diplomo Srednje frizerske šole
v Kopru, izdana leta 1999, na ime Dželilović
Alma. gns-288636
Kemperle Janez, Log 42/a, Železniki,
diplomo Srednje kovinarske in cestno
prometne šole Škofja Loka – strojni tehnik,
izdana leta 1984. gng-288865
Klemen Marta, Šmartno v Tuhinju 6,
Laze v Tuhinju, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tekstilne in gumarske šole Kranj
– pletilja, izdano leta 1992 in 1994, izdano
na ime Žavbi Marta. gnw-288728
Kobal Slavko, H. Freyerja 1, Idrija,
diplomo Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdana
leta 1998. gnk-288861
Koželjnik Barbara, Topolšica 5/a,
Topolšica, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra v Celju – Poklicne in tehniške elektro
kemijske šole, izdano leta 1999, izdano na
ime Zamuda Barbara. gnb-288795
Križan Branko, Log 17, Rogatec,
spričevalo o končani OŠ Rogatec, izdano
leta 1981. gni-288863
Lamut Diana, Zakl 1/a, Podlehnik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2001. gnd-288993
Matuc Tadeja, Pod gozdom 30, Bohinjska
Bistrica, spričevalo od 1. do 4. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1989 do
1993. gnh-288864
Mihelič Veronika, Cesta 5. maja 23,
Logatec, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnk-288886
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Mlakar Matej, Bezina 8, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole v Zrečah – strugar,
izdano leta 1998. gng-288615
Mlinar Maja, Šalek 88, Velenje, indeks,
št. G 1002135, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. gnj-288787
Panjan Nataša, Britof 349, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1986, na ime
Ropret Nataša. gnz-288750
Piškur Silva, Breg 10, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 1983. gnq-288730
Polovina Tina, Goriška 65, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gny-288947
Smolič Melita, Dolenja Nemška vas
57, Trebnje, diplomo in potrdilo k diplomi
Fakultete za mangement Koper, izdana leta
2007. gnn-288658
Smolič Melita, Dolenja Nemška vas
57, Trebnje, diplomo in potrdilo k diplomi
Visoke šole za upravljanje Novo mesto,
izdana leta 2005. gnm-288659
Smolič Melita, Dolenja Nemška vas 57,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
izdano leta 2001. gnl-288660
Smolič Melita, Dolenja Nemška vas
57, Trebnje, potdilo o opravljeno maturi
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005.
gnk-288661
Stare Rok, Cesta v Žlebe 16, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnt-288927
Stupar Monika, Vilharjeva ulica 39,
Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 1990, izdano na ime
Makovec Monika. gnt-288952
Šavor Jožica, Kanižarica 39, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Ekonomske šole Novo mesto –
oddelek Črnomelj, izdano leta 1978 in 1979,
izdano na ime Plut Jožica. gnh-288793
Šebjanič Ines, Genterovci, Mala cesta
5, Dobrovnik – Dobronak, spričevalo 2.
letnika Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnh-288739
Šter Janko, Taborska cesta 18, Domžale,
spričevalo Šolskega centra Iskra Kranj, št.
94, izdano leta 1982. gny-288872
Štravs Boris, Krupa 10, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Poklicne kovinarske šole
Črnomelj, izdano leta 1974. gnt-288727
Štritof Elizabeta, Briše 2, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in usnjarske šole v Domžalah,
izdan na ime Krt Elizabeta. gnj-288862
Tozon Jernej, Podlubnik 160, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo Srednje
lesarske šole Škofja Loka – lesarski tehnik,
izdano leta 2002. gnq-288605
Vasle Primož, Gotovlje 79/a, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 20/93
– KT z dne 30. 8. 1993. gnm-288759
Vlenčič Hermina, Sp. Škofije 166,
Škofije, spričevalo 3. letnika Srednje
padgoške naravoslovne matematične šole
Koper, izdano leta 1983. gno-288657
Vrhovšek Iris, Podbočje 19, Podbočje,
spričevalo 1. letnika Kmetijse šole Grm
Novo mesto. gnl-288760
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Drugo preklicujejo
Belšak
Dominik,
Vanganelska
85/d, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnu-288726
Brankovič Jože, Rodine 27, Žirovnica,
delovno knjižico. gnp-288856
Breznik Slađana, Trubarjeva 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-288965
Bunderšek Stanislav s.p., Lunačkova
8, Mirna, CEMT dovolilnico, št. 903 s
pripadajočim zvezkom – lastnik podjeta
Mestrans. gnk-288740
Bytyqi Zejnije, Medvedova 1, Jesenice,
delovno knjižico. gnw-288999
Cvernjak Lidija, Vrunčeva ulica 8, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnv-288725
Dobrnjić Vernes, Volčja Draga 62, Volčja
Draga, certifikat, izdan pri Šolskem centru
Celje, Srednje šole za gradbeništvo – NPK
– izvajalec zidanja in ometavanja, izdan leta
2007. gni-288738
Drašček Ivan, Erjavčeva 45, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnu-289001
Džinić Alija, Repče 3, Ljubljana, delovno
knjižico. gnt-288652
Gradis skupina G d.d. izbrisno dovoljenje
št. 50/2006, ki ga je dne 4. 10. 2006 izdala
Gorenjska banka d.d., Kranj, za izbris vknjiženih zastavnih pravic na parc. št. 127/226,
127/256, 127/257 in na parc. št. 127/197
k.o. Moste, na deležu 1538/10000, sedaj
v lasti družbe Gradis skupine G d.d. Ob2904/08
Gonc Tatjana, Dolga vas, Vaška ulica
40, Lendava – Lendva, delovno knjižico,
ser. št. A 0312050, izdala UE Lendava.
gnp-288656
Grbac Ljubomir, Cesta na Markovec 55,
Koper, delovno knjižico. gnd-288997
Halilović Suvad, Hrušica 71/d, Hrušica,
delovno knjižico. gno-288857
Hozjan Ivan, Begunje 130, Begunje
na Gorenjskem, ADR certifikat, št. 22908,
izdala GZ Slovenije. gnq-288655
Hribernik Roman, Barjanska cesta 68,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-288766
Hudorovac Bernard, Ponova vas 81,
Grosuplje, delovno knjižico. gnu-288951
Kete Andi, 4. prekomorske brigade 36,
Ajdovščina, delovno knjižico. gnn-288858
Kladnik Andrej, Vrhpolje pri Kamniku
121, Kamnik, delovno knjižico. gno-288732
Kozjan Jože s.p., Pribinci 2, Adlešiči,
dovolilnice za prevoz blaga: Belorusija št.
1825795, Rusija št. 834922, Ukrajina št.
759260 in Bosna št. 1009798. gnp-288956
Kramberger Vinko, Trstenik 1, Benedikt,
delovno knjižico. gnw-288724
Marinšek Matic, V Murglah 67/f,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola Ljubljana. gnv-288925
Marn Anže, Ulica Franca Barleta
8, Cerklje na Gorenjskem, študentsko
izkaznico, št. 63990001, izdala Fakulteta
za računalništvo in informatiko Ljubljana.
gnr-288729
Mehić Ifeta, Celovška cesta 186,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
strojna šola v Ljubljani. gnj-288912
Mladovan Miran, Vinka Vodopivca 22,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnv-289000
Orož Petra, Železničarska cesta
6, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
01002122, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnv-288875

Osmančevuć Mirsad, Vipavska cesta 2,
Ajdovščina, delovno knjižico. gnb-288870
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznike,
št. 010430/BGD63-3-8221/2007, izdano na
ime Bosilikanović Aleksander, z veljavnostjo
do 4. 11. 2007. gnm-288734
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznika,
št. 010430/BGD63-2-599/2008, izdano na
ime Pejić Bojan, z veljavnostjo do 25. 2.
2008. gnl-288735
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznika,
št. 010430/MJ63-2-724/2008, izdano na
ime Serafimov Marjancho, z veljavnostjo do
25. 2. 2008. gnk-288736
Rek Bojan, Srtmec nad Dobrno 19/c,
Dobrna, službeno izkaznico, št. 001758 z
dne 28. 6. 2004, izdana pri MNZ Ljubljana.
gnz-288871
Repnik Anja, Slamnikarska ulica
12, Mengeš, študentsko izkaznico, št.
01001688, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gns-288653
Retel Jože s.p., Občice 6, Dolenjske
Toplice, dovolinice za Ukrajino št. 0759804,
07559157, 0757722, 0758831 in za Rusijo,
št. 432441, 431274 in 431276. gnr-288654
Rihter Aleš, Vanganelska cesta 59/d,
Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
SI0001706, označba plovila KP-195.
gnx-288798
Rodman Raul, Bošamarin 21/i, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnb-288720
Ros Sabina Nina, Krnica 40, Zgornje
Gorje, delovno knjižico. gnj-288737
Rovšnik Milko s.p., Male Braslovče 9/a,
Braslovče, potrdilo za voznika Alekseychuk
Serhiy, št.006655/BGD72-2-7440/2007 z
veljavnostjo od 8. 10. 2007 do 18. 4. 2008.
gnd-288868
Rovšnik Milko s.p., Male Braslovče 9/a,
Braslovče, izvod licence, št. 006655/003,
izdan pri OZS 4. 9. 2007 z veljavnostjo od
8. 10. 2007 do 8. 10. 2012, s ser. št. 003279.
gnc-288869
Sanabor Srečko s.p., Harije 8b, Ilirska
Bistrica, izvod nacionalne licence 007818,
za vozilo TAM B3 090 TL, reg. oznake KP
L1-144, izdana 13. 10. 2003, z veljavnostjo
do 14. 1. 2009 (ser. številka O 1014503).
gns-288957
Serec
Marta,
Staneta
Rozmana
3/a, Murska Sobota, 6 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod št. 225. gnx-288998
Sevnik Matilda, Goriška 51, Velenje,
delnico KRS Velenje, št. 026915.
gnx-288723
Slovensko društvo učiteljev tujega
strokovnega jezika, Vegova 4, Ljubljana,
štampiljko velikosti 55 mm x 20 mm, z
napisom Slovensko društvo učiteljev tujega
strokovnega jezika. gnp-288731
Stepišnik Srečko – Steptrans, Latkova
vas 118, Prebold, potrdilo za voznika Ostojić
Dušana,
št.
00958/AD72-2-696/2007,
Radivojević Teodora, št. 00958/AD72-3696/2007, Banjević Jusa, št. 00958/MJ72-22231/2007 in št. 00958/MJ72-2-3463/2007.
gno-288782
Stojanović
Petrija,
Stiplovškova
ulica 10, Brežice, vpisni list za čoln,
št. 01/03-339/2003-05, reg. št. PI-721.
gnq-288755
Stopar Tomaž, Barjanska cesta 68,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-288733
Šmigoc Boštjan, Prešernova cesta 17,
Domžale, delovno knjižico. gns-288953
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Tešić Aleksandar, Komenskega ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-288650
Transport in storitve Simon Curk s.p.,
Goriška cesta 14, Vipava, dovolilnico za
prevoz blaga v cestnem prometu 070/10
BIH, ser. št. K010786, kodo 1010536,
807/11 MK, ser. št. K002204 ter kodo 5645.
gne-288867
Upravna enota Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, mali
okrogli pečat z besedilom Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, št. pečata
je 2/34. Ob-2879/08
Verlak Gorazd, Zavrč 11, Zavrč, delovno
knjižico. gny-288722
Vesel Erik, Britof 13, Kranj, delovno
knjižico. gnz-288721
Villar Joao, Lisbona, Lisbona, študentsko
izkaznico, št. 70070354, izdala Akademija za
likovno umetnost v Ljubljani. gnw-288874
Vojska Žiga, Bistriška 1/a, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 42022771, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnm-288959
Vrbnjak Marko, Negova 27, Spodnji
Ivanjci, študentsko izkaznico, št. 41960099,
Medicinska fakulteta. gnq-288955
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