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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 064/2008

Ob-3189/08
Spremembe
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljub
ljana objavlja spremembo javnega razpisa
za spodbujanje tujih neposrednih investicij
v letih 2007–2008 (JR01/2007), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/07.
Prvi odstavek točke 2. »Višina sredstev«
se spremeni, tako da se glasi: Višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje investicijskih projektov v letu
2007, znaša 5.609.092 EUR, višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za
sofinanciranje investicijskih projektov v letu
2008 pa 5.913.000,00 EUR.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Ob-3132/08
Popravki
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 29. 2. 2008,
št. 330-6/2008, Ob-2558/08, za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Črnomelj v letu 2008 se besedilo javnega
razpisa spremeni tako, da se glasi:
1. V poglavju VI. Rok, način in mesto za
oddajanje vlog za prijavo na javni razpis,
se besedilo spremeni tako, da se na koncu
prvega odstavka doda nov stavek: Vloge
za ukrep 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij, se lahko oddajo v skladu s prejšnjo
določbo razpisa ali pa jih vlagatelji vložijo do
26. septembra 2008 (velja poštni žig).
2. V poglavju VII. Obravnavanje vlog, se
besedilo predzadnjega stavka desetega odstavka spremeni in se glasi: Zahtevki morajo
biti dostavljeni na sedež občine za vrste
ukrepov: 1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 3. Pomoč za
arondacijo, 6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah do 24. 10.
2008, za ukrepa: 4. Zagotavljanje tehnične
podpore v primarnem kmetijstvu in 5. Nova
znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in
gozdarstva pa do 28. novembra 2008.
Popravki javnega razpisa so objavljeni na
spletni strani Občine Črnomelj http://www.
crnomelj.si/.
Občina Črnomelj
Št. 094-2/2008
Ob-3170/08
Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, objavlja na podlagi 7. člena

Zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Uradni list RS, 56/94) ter 2. člena Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS
na področju šolstva
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 2008
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: nagrade
Republike Slovenije na področju šolstva.
3. Splošno o nagradah:
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa,
za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(ica), skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
srednjega šolstva, izobraževanja odraslih,
višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske
manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika
in kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma
urednik, uredništvo.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacij-

sko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne,
tudi v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje
in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih,
ali če dosega nadpovprečne rezultate pri
vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu,
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem
delu, ali če se je vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
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– pisna utemeljitev (najmanj ena tipkana
stran) z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
upošteva in v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje vzgoje in izobraževanja na
katerem deluje ali je deloval;
– vsebinsko utemeljitev predloga (1 do 3
tipkane strani);
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje
kandidata odraža v praksi oziroma kakšen
je odziv iz prakse;
– bibliografijo, vendar le prikaz petih
najpomembnejših del v zadnjem obdobju
(če ne gre za življenjsko delo), tiskani izpis
COBISS ni potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar sodi
v utemeljitev kot argument. Predlog naj vsebuje več mnenj o kandidatu(-ki), predlagatelj
ne more predlagati sebe. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da bodo
v predlogu opisane dejavnosti organizacije,
ki ne sodijo med redne delovne naloge.
7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo
in šport http://www.mss.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/400-54-65, e-pošta polona.soln@gov.si.
Uradne ure po telefonu so vsak delovnik od
9. do 11. ure.
8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo
v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na
naslov Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Razpis za nagrade na področju šolstva«. Predloge ne glede na način
dostave sprejemamo do četrtka, 29. 5. 2008
do 13. ure. Nepravilno opremljene in prepozne vloge bodo zavržene.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 69/08
Ob-3202/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07)
javni razpis
za sofinanciranje razstav na področju
arhitekture v času tedna arhitekture
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje razstav
postavljenih v času Tedna arhitekture, ki so
namenjene promociji in prepoznavanju arhitekturnega delovanja.
Predmet sofinanciranja niso predstavitve
raziskav in teoretskih razprav, ki na vsebinski in predstavitveni ravni izpostavljajo
pretežno izobraževalne vidike, oblikovanje
spletnih strani ter vse vrste projektov z namenom trženja.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Prejemniki sredstev so lahko društva,
zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi ter
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posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.
– Pridobljena sredstva lahko porabniki
porabijo izključno za financiranje stroškov
postavitve razstave prijavljene na ta razpis
ter stroškov za promocijo te razstave.
– Razstava mora biti postavljena in odprta za javnost najmanj v času Tedna arhitekture od 15. do 22. junija 2008. Razstave, ki
ne bodo javno dostopne vsaj en dan Tedna
arhitekture ne morejo biti predmet sofinanciranja. Razstava mora biti zaključena pred
14. 11. 2008.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih:
Sklop 1 – Mednarodne razstave
Kakovost razstave in pomen razstave
za slovensko javnost, ter doprinos razstave
k doseganju namena sofinanciranja razstav
(20 točk), Sodelovanje z mednarodno organizacijo ali mednarodno žirijo pri izbiri razstavljenih del (20 točk), Reference glavnega
nosilca razstave (20 točk), Trajanje razstave
(15 točk), Postavitev razstave v državah EU
(10 točk), Spremljajoče aktivnosti (10 točk),
Plačljivost razstave (5 točk).
Sklop 2 – Razstave s področja arhitekture
Tema razstave – Navezava razstave
na osrednjo temo konference Evropskega
foruma za arhitekturno politiko – Urbana
prenova – prilagajanje klimatskim spremembam (25 točk), Kakovost razstave in pomen
razstave za slovensko javnost, ter doprinos
razstave k doseganju namena sofinanciranja razstav (25 točk), Reference glavnega
nosilca razstave (20 točk), Trajanje razstave
(15 točk), Spremljajoče aktivnosti (10 točk),
Plačljivost razstave (5 točk).
Dodatni kriterij za razporeditev je delež
zaprošenih sredstev MOP (%).
Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo
dosegle 60 točk (60% maksimalnega možnega števila) in tiste, ki pri najmanj dveh
merilih ne bodo dosegle nobene točke, niso
upravičene do sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev:
Skupna predvidena višina sredstev za
sofinanciranje je 40.000,00 EUR.
6. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik:
Najvišji možni znesek sofinanciranja je
10.000 EUR. Do sofinanciranja je upravičen
vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 60 točk (60% maksimalnega
možnega števila). Znesek sofinanciranja se
določi glede na doseženo število točk:
60–70 točk: znesek zaprošenih sredstev,
vendar ne več kot 4.000 EUR;
71–80 točk: znesek zaprošenih sredstev,
vendar ne več kot 6.000 EUR;
81–90 točk: znesek zaprošenih sredstev,
vendar ne več kot 8.000 EUR;
91 in več točk: znesek zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 10.000 EUR.
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo največ 2 razstavi iz sklopa 1 –
Mednarodne razstave in največ 6 razstav
iz sklopa 2 – Razstave s področja arhitekture.
7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec
vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe
na vsaki strani podpisane in žigosane.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev
je do 14. 11. 2008.

9. Rok za predložitev vlog: ne glede na
način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do
11. 4. 2008 do 11. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če je odposlana s priporočeno pošto na zadnji dan
za predložitev vloge na javni razpis.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki bo javno, bo
potekalo 15. 4. 2008, s pričetkom ob 12.30,
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 21, Ljubljana.
11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije: razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu www.mop.gov.si/ v rubriki
Javne objave/Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri
kontaktni osebi Pavli Koc, tel. 01/420-23-75,
e-pošta pavli.koc@gov.si ali pri Petri Ložar,
tel. 01/478-70-59, faks: 01/478-70-10, e-pošta petra.lozar@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 0919-1/2008
Ob-3160/08
Na podlagi 43. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04
in 55/06), v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom sklada za leti 2008 in 2009 ter
ob smiselni uporabi 12. poglavja Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje informativnih,
ozaveščevalnih in promocijskih
projektov o naložbah, tehnologijah in
izdelkih varstva okolja, z namenom
promocije delovanja Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada
1. Ime posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva: Ekološki
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje aktivnosti, ki po namenih in ciljih ustrezajo informativnim, ozaveščevalnim in promocijskim projektom o naložbah, tehnologijah
in izdelkih varstva okolja ter promociji dobrih
praks na področjih, ki jih kreditira ali sofinancira Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo upravičeni
vlagatelji:
– nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, in so pravne osebe, ustanovljene na podlagi zakona
o društvih, zakona o ustanovah ali zakona
o zavodih (samo zasebni zavodi),
– izdajatelji medija, registrirani za izvajanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin v skladu z zakonom o medijih,
– regionalne razvojne agencije, ustanovljene kot zavod ali druga pravno organizacijska oblika (vpisane v evidenci subjektov
spodbujanja razvoja na regionalni ravni)
v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
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– lokalne energetske agencije, ki so
sofinancirane s strani programa Intelligent
Energy – Europe,
ki morajo imeti uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije.
4. Merila:
a) kvaliteta predlaganih aktivnosti;
b) kvaliteta predlaganega pristopa k izvedbi aktivnosti;
c) stopnja doseganja ciljnih javnosti in
prispevek k promociji delovanja sklada;
d) kvaliteta projektne skupine, organiziranost in reference;
e) stroškovni vidik in pričakovani učinki
glede na prikazane stroške.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogojev in meril za odobritev sredstev sofinanciranja je naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje: 50.000,00 EUR.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do 31. decembra 2008.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge, ter način predložitve vlog: ne
glede na način prenosa morajo vloge prispeti v glavno pisarno sklada (na sedež
sklada, Tivolska cesta 30, Ljubljana, 4M.
nadstropje) najkasneje do 9. aprila 2008 do
13. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
9. aprila 2008 na sedežu sklada, s pričetkom ob 13. uri. Vloge se bodo odpirale po
vrstnem redu dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva
odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si, v rubriki Aktualno
oziroma v glavni pisarni na sedežu sklada
(Tivolska cesta 30, Ljubljana, 4M. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delavnik
pri Sonji Kelšin ali Darku Koporčiču, tel.
241-48-20, faks 01/241-48-60, e-pošta: skelsin@ekosklad.si, dkoporcic@ekosklad.si.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-3199/08
RRA Mura d.o.o., Lendavska 5/a, Murska Sobota, Zavod RS za zaposlovanje,
Ljubljana, Glinška ulica 12, Lokalne razvojne iniciative na območju Pomurja, v sodelovanju s poslovnimi bankami s področja
Pomurja razpisujejo
kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja
novih delovnih mest v malem
gospodarstvu v letu 2008
Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je kreditiranje odpiranja 30 novih delovnih
mest na območju Pomurja.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo brezposelne osebe prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), OS
Murska Sobota v skladu s programom pospeševanja samozaposlovanja oziroma gospodarske družbe in samostojni podjetniki
z do 50 zaposlenimi osebami, ki bodo zaposlili za nedoločen čas s polnim delovnim
časom brezposelne osebe, prijavljene na
ZRSZ, OS Murska Sobota.

3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz točke 2 tega razpisa, lahko zaprosijo
ob izvedbi samozaposlitve in/ali zaposlitve
brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, OS
Murska Sobota kredit v višini 4.173,00 EUR
(za eno delovno mesto) po obrestni meri, ki
je navedena za vsako posamezno poslovno
banko, z dobo vračanja 3,5 leta z možnim 6
mesečnim moratorijem.
Obrestne mere za posamezne banke:
NLB d.d. = 3,35% letno nominalno, nespremenljiva; Nova KBM d.d. = 6 mes. Euribor
+ 0,7%; Banka Koper d.d.= 1 mes. Euribor
+ 0,85%; Raiffeisen banka d.d. = 3 mes.
Euribor + 1,5% naprej ali 3 mes. CHF Libor
+ 1,8% naprej; A banka Vipa d.d. = 6 mes.
Euribor + 1,5%.
4. Možne oblike zavarovanja kreditov:
kredit se zavaruje v skladu s pogoji banke
kreditodajalke. Člani Garancijske sheme za
Pomurje pri RRA Mura d.o.o., lahko pridobijo poroštvo v višini 50–80% odobrenega
zneska po veljavnih pogojih Garancijske
sheme.
5. Drugi pogoji
Razpis velja do porabe kvote za 30 novo
odprtih delovnih mest oziroma najkasneje
do 30. 11. 2008.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge na
kreditnem odboru.
Vse dodatne informacije o tem razpisu in
potrebno dokumentacijo dobijo interesenti
pri:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota;
Upravna enota MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, mag. Mojca Breščak, tel. 02/513-11-11,
RRA Mura, Lendavska 5/a, Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši,
tel. 02/536-14-67;
– za območje občino Ljutomer, Veržej,
Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje;
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak Branko, tel. 02/584-90-44;
– za območje občin Beltinci, Moravske
Toplice, Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci,
Tišina,
Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3,
M. Toplice, Jožica Toplak, tel. 02/538-13-50;
– za območje Občine Apače, Mateja Kolarič, Apače 42b, Apače, tel. 02/569-85-50;
– za območje Občine Radenci, Janez
Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel.
02/566-96-10.
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Ob-3200/08
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje objavlja RRA Mura
d.o.o., Murska Sobota, Garancijska shema
za Pomurje, v sodelovanju z Mrežnim pomurskim podjetniškim inkubatorjem, podjetjem za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o. ter poslovnimi bankami s področja
Pomurja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene kreditiranju »inkubirancev«
v Mrežnem pomurskem podjetniškem
inkubatorju, podjetju za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.
v letu 2008
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1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih
kreditov v skupni višini 200.000,00 EUR,
za katere bo RRA Mura d.o.o., Garancijska
shema za Pomurje dodeljevala garancije
v višini do 80% kreditnega zneska, vendar garancija ne more presegati zneska
45.500,00 EUR.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti:
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo proizvodna podjetja znaša 62.600,00 EUR, v tehnološko zahtevnejših projektih do 83.460,00 EUR;
– maksimalni znesek kredita, za katerega lahko zaprosijo storitvena podjetja znaša
20.865,00 EUR;
– doba vračanja kredita je do največ 5
let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev.
2.2. Obrestne mere:
– obrestna mera za kredite znaša 3,70%
letno nominalno, nespremenljiva pri NLB
d.d. Podružnica Pomurje,
– obrestna mera za kredite znaša 6 mes.
Euribor + 1,1% pri NKBM d.d. Podružnica
Pomurje,
– obrestna mera za kredite znaša 1 mes.
Euribor + 0,85% pri Banki Koper d.d. PE
Murska Sobota,
– obrestna mera za kredite znaša 3 mes.
Euribor +1,5% naprej oziroma 3 mes. CHF
Libor + 1,8% naprej pri Raiffeisen banki PE
Murska Sobota,
– obrestna mera za kredite znaša 6 mes.
Euribor + 1,5% do 1,6% pri A banki d.d. Ekspozitura Murska Sobota.
2.3 Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
hkrati z vlogo za kredit;
– garancija RRA Mure d.o.o. Garancijske
sheme za Pomurje se lahko odobri do višine
80% kreditiranega zneska, vendar ne more
presegati zneska 45.500,00 EUR;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje
s poroki na podlagi notarskega sporazuma
ali osebno menico ali drugimi vrednostnimi
papirji.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje
podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo RRA
Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje,
morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.
5. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
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Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti / Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator,
podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, tel.
02/530-82-00.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski
podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese
9/a, Murska Sobota.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev oziroma najpozneje do
30. 11. 2008.
7. Obravnava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni predvidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in sklepa kreditnega odbora poslovne
banke.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci
na:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva
v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota,
tel. 02/530-82-00, kontaktna oseba: Marko
Močnik in Borut Zrim;
– RRA Mura d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota, tel. 02/536-14-67, kontaktna
oseba: Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši.
RRA Mura d.o.o.,
Garancijska shema za Pomurje
Mrežni pomurski
podjetniški inkubator d.o.o.
Ob-3201/08
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvoja
malega gospodarstva v posameznih občinah v Pomurju, objavlja RRA Mura d.o.o.,
Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v sodelovanju z Novo Ljubljansko
banko d.d., Podružnica Pomurje; Raiffeisen
banko d.d. Maribor, PE Murska Sobota;
Banko Koper d.d., PE Murska Sobota; Novo
KBM d.d., Podružnica Pomurje in Abanko
Vipa d.d. Ekspozitura Murska Sobota ter
v sodelovanju z Javnim skladom RS za podjetništvo Maribor
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Pomurju za leto 2008
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je kreditiranje pospeševanja razvoja malega gospodarstva
v Pomurju v višini 600.000,00 EUR, za kreditiranje investicijskih projektov.
Za kredite bo lahko RRA Mura »Garancijska shema za Pomurje« dodeljevala garancije v višini 50–80%, vendar garancija ne
more presegati 108.500,00 EUR.
2. Upravičeni stroški investicije:
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
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– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.
3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost
podjetja med mala in srednje velika podjetja
(do 100 zaposlenih, letni promet ne presega
50.000.000 EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne
presega 43.000.000 EUR).
2. Fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije.
3. Sedež upravičenca – prijavitelja oziroma lokacija poslovne enote mora biti na
območju Pomurja.
4. Upravičenec – prijavitelj ne sme biti
v stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
5. Upravičenec – prijavitelj mora imeti
med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev.
6. Investicija se mora izvajati na območju Pomurja.
3.1. Prednostni kriteriji za dodeljevanje
sredstev
Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogojev,
ki jih zahteva izbrana poslovna banka upravičenca oziroma prijavitelja, izpolnjujejo še
večino od naslednjih kriterijev:
– investicijski krediti za obnovljive vire
energije,
– projekt zagotavlja trajna in kvalitetna
delovna mesta,
– izvedba projekta pomembno vpliva na
razvoj konkurenčnosti gospodarstva,
– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje sodobnih tehnoloških in ekološko neoporečnih
procesov,
– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz,
– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti,
– zaposluje nezaposlene z območja na
katerem se izvaja investicija,
– dobra boniteta,
– ob enakem izpolnjevanju kriterijev razpisa bodo imeli prednost tisti prosilci, katerim krediti še niso bili dodeljeni.
3.2. Krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za investicijski kredit v višini od najmanj 4.173 EUR do
največ 135.625 EUR;
– obrestna mera za kredite po tem razpisu je različna, glede na poslovno banko:
NLB d.d. – 3,70% letno nominalno, nespremenljiva; Raiffeisen banka d.d. – 3 mes.
EURIBOR + 1,5% naprej (odvisno od bonitete) ali 3 mes. CHF LIBOR + 1,8% naprej
(odvisno od bonitete); Banka Koper d.d. – 1
mes. EURIBOR + 0,85%; NKB Maribor d.d.
– 6 mes. EURIBOR + 1,1%; Abanka Vipa
d.d. – 6 mes. EURIBOR + 1,5% (krediti do
5 let) oziroma 6 mes. euribor + 1,6% (krediti
nad 5–10 let);
– doba vračanja kredita je največ 10 let;
– prosilec zavaruje kredit v skladu s pogoji banke, kreditodajalke.
3.3. Do sredstev po tem razpisu niso
upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva in ribištva;
– podjetja v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, jeklarstva, motornih vozil in sintetičnih vlaken;
– podjetja v težavah.
4. Garancije RRA Mure »Garancijska
shema za Pomurje« in pozavarovanje Javnega sklada RS za podjetnišvo Maribor:

– prosilec vloži vlogo za garancijo RRA
Mure »Garancijska shema za Pomurje«
hkrati z vlogo za kredit;
– garancija RRA Mure »Garancijska shema za Pomurje« ne more presegati zneska
108.500,00 EUR oziroma 50–80% poroštva
odobrenega kredita;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mure »GS za Pomurje« s poroki na
podlagi notarskega sporazuma ali vrednostnimi papirji, menico in drugimi instrumenti
zavarovanja (odvisno od bonitete kreditojemalca);
– garancije RRA Mura so pozavarovane v višini 54.250,00 EUR oziroma 50%
s strani Javnega sklada RS za podjetništvo
Maribor.
5. Dokumentacija
Vloga za dodelitev kredita in garancije
je na razpolago na spletni strani RRA Mura
d.o.o. (www.rra-mura.si) ter na naslednjih
mestih:
– za območje Mestne občine Murska
Sobota;
Upravna enota MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, mag. Mojca Breščak, tel. 02/513-11-11;
RRA Mura, Lendavska 5/a, Murska Sobota, Roman Wolf, Vesna Vitez Gomboši,
tel. 02/536-14-67;
– za območje Občine Ljutomer;
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Novak Branko, tel. 02/584-90-44;
– za območje občin Beltinci, M. Toplice,
Puconci, G. Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašovci, Tišina;
Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva 3, M. Toplice, Jožica Toplak in Darja Čerpnjak, tel. 02/538-13-50;
– za območje Občine Apače, Mateja Kolarič, Apače 42b, Apače, tel. 02/569-85-50;
– za območje Občine Radenci, Janez
Ivanuša, Radgonska cesta 9, Radenci, tel.
02/566-96-10.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v 2 oziroma 3 izvodih
na sedežu imenovanih kontaktnih oseb.
6. Rok za prijavo in oddajo vlog
Rok za vložitev vlog po tem razpisu je
odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2008.
Prvi rok za oddajo vloge je takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Vloge oddane do 20. v mesecu se bodo
obravnavale v roku do 5. v naslednjem mesecu.
7. Obdelava vlog
Postopek za dodeljevanje sredstev se
izvede po postopkih kreditodajalca.
Predhodno vloge lahko pregledajo Odbori za gospodarstvo, malo gospodarstvo
in turizem.
Pregledane vloge skupaj z mnenjem pošljejo v odločanje pristojnemu kreditnemu
odboru.
Nepopolnih vlog kreditni odbor ne bo
obravnaval.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 10
dneh od obravnave vloge na kreditnem odboru.
Sklep kreditnega odbora o odobritvi ali
zavrnitvi kredita je dokončen.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije dobijo prosilci na mestih, ki so navedena
pod točko 5.
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
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Ob-3140/08
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve:
M001-5868696-2007) Regionalni razvojni
center Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola,
MO Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno
zbornico Izola, Območno obrtno zbornico
Koper, Območno obrtno zbornico Piran in
bankami Banko Koper d.d., Abanko Vipa
d.d. Ljubljana-PE Koper, SKB Banko d.d.
Ljubljana-PE Koper ter v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom objavlja
razpis
za dolgoročna posojila ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Obalno-kraški regiji in
Občini Ilirska Bistrica
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini
602.600,00 EUR, za katere bo RRC GS
dodeljeval garancije v višini od 50% do 80%
skupne vrednosti posojil, kar znaša največ
482.080,00 EUR.
Garancije so, za leto 2008, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za
gospodarstvo.
Razpisana sredstva po občinah so:
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran
Občina Sežana
OOZ Sežana*
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Ilirska Bistrica
Skupaj

EUR
401.500,00
107.900,00
12.900,00
45.600,00
3.900,00
11.100,00
19.700,00
602.600,00

* sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne
zbornice Sežana iz Komna in Divače

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
85.000,00 EUR;
– nominalna fiksna obrestna mera na letni ravni za posojila znaša 3%;
– za posojila svojim članom Občina
Ilirska Bistrica regresira posojilojemalcem
2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti investicije oziroma največ do zneska
41.729,00 EUR;
– doba vračanja posojila znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
– moratorij na vračanje posojila znaša do
največ 6 mesecev;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS v višini od 50%
do 80%, preostanek pa v skladu s pogoji
banke;
– garancije RRC GS, so za leto 2008,
pozavarovane 50% s strani Javnega sklada
RS za podjetništvo Maribor;
– bančni stroški vodenja kredita lahko
znašajo do 0,8% od zneska posojila- najmanj
41,73 EUR pri Banki Koper d.d. in Abanki
Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper ter 0,8% od

zneska posojila-minimalno 146,00 EUR pri
SKB Banki d.d. Ljubljana-PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za garancijo;
garancija znaša od 50% do 80% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico podjetnika, za posamezne primere pa
s poroki na podlagi notarskega sporazuma
(odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila.
3. Upravičeni stroški investicije:
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (podpisana vloga za
včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine
v znesku 110,00 EUR);
– gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki spadajo glede na velikost podjetja med mala in srednje velika podjetja;
– upravičenec-prijavitelj ne sme biti
v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave;
– imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,
Izola, Koper, Piran, Sežana).
Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede po
Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve.
Do pomoči sheme po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja v težavah (glede
na določbe Zakona o finančnem poslovanju
podjetij).
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi
posojila in garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest),
– ekološko naravnani.
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6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in
garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na
naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod
rubriko Garancijska shema,
– Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, tel. 05/663-75-82 (Irena Cergol);
– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel.
05/734-43-62 (Vlasta Sluban) ali na www.
ora.si;
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61 (Nevenka
Tomšič).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev. RRC GS bo javno objavil datum
porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
kreditni odbor RRC GS in izbrane banke
enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na mestih naštetih v 6. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Ob-3186/08
Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB-1, 61/06-ZDru-1, 112/07), Zakona
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04-EZ-A), Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
v Javno agencijo Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (Uradni list
RS, št. 73/05), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in
114/07), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, v nadaljevanju PPIPRS), dopolnjenega Programa
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep
Vlade RS št. 31001-1/2007/13 z dne 15. 11.
2007) – ukrep 3.2.1., Sklepa Komisije za
nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006
– Slovenija, Programa dela Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije za 2008 in 2009 in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za leto 2008
(sklep Vlade RS št. 47601-3 z dne 6. 3.
2008), pogodbe št. JAPTI – 4301-3/2008/1
med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno
agencijo Republike Slovenije za podjetni-
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štvo in tuje investicije, Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju JAPTI), Dunajska 156, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje formiranja
interdisciplinarnih razvojnih skupin za
delo na tehnološko razvojnih projektih
podjetij
(št. 1/2008)
1. Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana.
Izvajalec: Izvajalec javnega razpisa je
JAPTI, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi
podjetja, da povabijo k sodelovanju visoko
kvalificirane strokovnjake z ustreznih področij za delo na tehnološko razvojnih projektih
podjetij. Podjetja strokovnjake izberejo na
podlagi svojih potreb, za delo na tehnološko
razvojnih projektih podjetij.
Z razpisom želimo spodbuditi podjetja,
da vključijo visoko kvalificirane strokovnjake v interdisciplinarne razvojne skupine,
glede na strokovna znanja ali izobrazbeno strukturo za izvajanje razvojno raziskovalnih aktivnosti usmerjenih v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj
novih proizvodov, procesov ali storitev ali
za znatno izboljšanje obstoječih izdelkov,
procesov ali storitev.
Visoko kvalificirani strokovnjaki so osebe
z najmanj visokošolsko izobrazbo, magisterijem oziroma doktoratom znanosti.
3. Cilj razpisa: podpreti vsaj 10 tehnološko razvojnih projektov podjetij, kjer bodo
interdisciplinarne razvojne skupine visoko
kvalificiranih strokovnjakov z ustreznih področij vključene v raziskovalno razvojne dejavnosti podjetij.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjih visoko kvalificiranih
strokovnjakov, vključenih v interdisciplinarno
razvojno skupino, ki sodeluje pri razvojnih
dejavnostih v posameznem podjetju. V skupino je lahko vključenih največ pet oseb,
med katerimi je vsaj 1 član te skupine zaposlen v podjetju ali pogodbeno dela za podjetje (na podlagi podjemne pogodbe).
Interdisciplinarna razvojna skupina izvaja razvojne projekte podjetij na naslednjih
področjih:
– razvoj novih proizvodov, procesov ali
storitev,
– znatno izboljšanje obstoječih izdelkov,
procesov ali storitev.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje spodbujanja mobilnosti visoko kvalificiranega osebja.
5. Upravičeni stroški
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Upošteva se shema državnih
pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja.
Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki
so opredeljene v namenu in predmetu tega
razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi državnega ali lokalnega proračuna
ali virov EU in drugih virov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičeni stroški so stroški:
– svetovalnih storitev (svetovanje članov
interdisciplinarne razvojne skupine, ki niso
zaposleni v podjetju), ki se uporabljajo izključno v okviru raziskovalne razvojne dejavnosti v okviru prijavljenega projekta in
so neposredno povezani z razvojnim projektom.
Račune, ki jih izstavijo izvajalci storitev
plača podjetje z neposrednim nakazilom izvajalcu in ne JAPTI. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so
nastali na osnovi izvedenih aktivnosti v okviru odobrenih raziskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja
in so nastali od dneva podpisa pogodbe za
sofinanciranje in so bili plačani do datuma
predložitve zahtevka, kar podjetje dokaže
s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune uveljavljajo kot upravičene stroške za
sofinanciranje. Stroški storitve se merijo na
uro svetovanja ali na ocenjeno vrednost posameznih sklopov opravljenih storitev (npr.
pripravljena študija, raziskava).
6. Višina sofinanciranja svetovalnih storitev
V okviru javnega razpisa bosta podprti
naslednji raziskovalni stopnji:
– industrijske raziskave, ki so opredeljene kot načrtno raziskovanje ali kritična
preiskava za pridobitev novega znanja, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno
v razvoju novih proizvodov, postopkov ali
storitev ali pri uvajanju pomembnih izboljšav
v obstoječe proizvode, postopke ali storitve
(do 50%);
– predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, s katero je mišljeno oblikovanje rezultatov industrijskih raziskav v načrt,
postavitev ali obliko za nove, spremenjene
ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi,
vključno s sestavo začetnega prototipa, ki
ne bi bil uporaben v trgovanju (do 25%).
V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja s strani JAPTI v višini najmanj od
10.000,00 EUR do največ 40.000,00 EUR
ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja
posameznih upravičenih stroškov. DDV ni
upravičen strošek.
7. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov
Sofinancirajo se upravičeni stroški posameznega razvojno – raziskovalnega projekta podjetja v času od dneva podpisa pogodbe za sofinanciranje z JAPTI do največ
30. 9. 2008.
Podjetje mora zadnji zahtevek za izplačilo vključno z dokazi dostaviti do 30. 9.
2008.
8. Posledice glede ugotovitve o dvojnem
financiranju posameznega projekta oziroma
da je višina sofinanciranja presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške in projekte, ki niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi
sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna,
virov EU in drugih virov) in v okviru namenov
tega javnega razpisa.
V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih
javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi
od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik
vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakoniti-

mi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila sredstev.
9. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v
nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B,
33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju ZGD-1, ki spadajo v skupino v mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1) in
bodo na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 1 leto;
– je iz sodnega registra podjetja razvidna
tudi dejavnost raziskav in razvoja;
– so od 31. 12. 2007 dalje zaposlovali
najmanj 2 osebi za polni delovni čas;
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so na dan 31. 12. 2007 bili v stanju
kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je
kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih
dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja,
ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– niso od leta 2000 pridobila oziroma
niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov;
– imajo poravnane obveznosti do države;
– niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07);
– iz predložene finančne konstrukcije
raziskovalno razvojnih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta podjetja, mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva
za zaprtje finančne konstrukcije.
Podjetje prijavitelj projekta lahko kandidira na javni razpis samo z enim projektom
oziroma vlogo.
Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno
knjigovodsko evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja, kar potrdi s posebnim
potrdilom ob predložitvi vloge.
11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu,
– vladne službe, institucije javne uprave,
– razvojni projekti pri katerih gre za rutinske ali redne spremembe izdelkov, pro
izvodnih procesov in že obstoječih storitev
in drugih dejavnosti v teku, tudi v primeru,
da bi te spremembe pomenile izboljšavo,
– podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, sku-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št.
69/07, 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje pre
moga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1
– Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52
– Litje jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih
izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje
in impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11
– Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken,
– dejavnosti izdelovanja in trženja pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
12. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merila
Uravnoteženost zunanjih in
notranjih visoko kvalificiranih
strokovnjakov v okviru
interdisciplinarne skupine
Povečanje deleža vlaganj
v raziskovalno razvojno
dejavnost podjetja
Višina lastnega
sofinanciranja
Kakovost projekta za
podjetje
Kvaliteta interdisciplinarne
razvojne skupine
Skupaj

Največje
število
točk

10
20
10
30
30
100

Način uporabe in pomen posameznih
meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je skupaj 100.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva razdeljena glede
na število doseženih točk, pri čemer bodo
imeli prednost projekti z višjim številom
točk. V primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po Dodatnem merilu 1: Indeks razvojne
ogroženosti (Sklep Vlade RS o razvrstitvi
razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007), nato pa po Dodatnem merilu 2: Velikost podjetij, nato pa se
bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni
red dospetja vlog.

Dodatno merilo 1:
Indeks razvojne ogroženosti
Pomurska; Notranjsko-kraška,
Podravska
Spodnjeposavska, Zasavska,
Koroška, Jugovzhodna
Slovenija
Goriška, Savinjska, Gorenjska
Obalno-kraška,
Osrednjeslovenska

Št.
Število
točk
4
3
2
1

Velikost podjetja se določi skladno z navodili podanimi v razpisni dokumentaciji in je
skladna z ZGD-1.
Dodatno merilo 2:
Velikost podjetij
Mikro podjetja
Mala podjetja
Srednje velika podjetja

Število
točk
3
2
1

Iz predložene finančne konstrukcije mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
razpisa, ter premostitvena sredstva za del
pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje.
13. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje predmeta
javnega razpisa je 400.000,00 EUR, in sicer
iz nacionalnih sredstev.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo
za leto 2008 na proračunski postavki:
– 6064 – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga izpolni in parafira ter priloži k vlogi.
Prijavitelj obrazcev Zahtevek za izplačilo in
Poročilo o opravljenih delih ter zaključno
poročilo (zahtevek za sofinanciranje – priloga 1 in 2 in 3) ne izpolnjuje oziroma prilaga
k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki
sredstev JAPTI-ju posredovali po podpisu
pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev
v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.
15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora hraniti vso projektno dokumentacijo
pet let.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do
celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
17. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: javni razpis za spodbujanje
formiranja interdisciplinarnih razvojnih sku-
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pin za delo na tehnološko razvojnih projektih
podjetij ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene ter
vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
vrnjene pošiljateljem.
18. Poslovna skrivnost
Prijavitelji morajo podatke, ki jih imajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovno skrivnost se lahko
označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke, potrebne za
oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Podatke navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
19. Odpiranje vlog in rok za prijave
Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 23. 4. 2008 v sejni sobi JAPTI,
Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, VIII.
nadstropje, ob 12. uri.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska
156, Ljubljana, najkasneje do 21. 4. 2008
do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje
bodo, kot nepravočasne, neodprte vrnjene
pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge
predloži izpolnjene in podpisane naslednje
dokumente po spodaj navedenem vrstnem
redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2).
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3).
4. Dispozicija projekta (obrazec št. 4).
5. Akcijski načrt izvajanja aktivnosti
(obrazec št. 5).
6. Sestava interdisciplinarne razvojne
skupine (obrazec št. 6).
7. Finančni načrt (obrazec št. 7).
8. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 8).
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in s prilogami, ki
morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji.
20. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo
prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če
se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi ocene
prvi možnost prejeti sredstva.
O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo
za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
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Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI, v obliki seznama prejemnikov,
ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo
naslova projekta in znesek sofinanciranja.
Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije
javnega značaja in ne bodo objavljeni.
21. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na
spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podane
na elektronski naslov: rok.smrdel@japti.si.
22. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 9. in 11. uro na tel. 01/589-18-86 ter po
pošti na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska c. 156,
1000 Ljubljana, s pripisom »interdisciplinarni razpis« ali v elektronski obliki na naslov:
rok.smrdel@japti.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnih straneh JAPTI.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Ob-3222/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, v nadaljevanju
PPIPRS), dopolnjenega Programa ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade
RS št. 31001-1/2007/13 z dne 15. 11. 2007),
Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega
centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (Uradni list RS, št. 77/05),
Programa dela Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
za obdobje 2008–2009 in Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za leto 2008
(sklep Vlade RS št. 47601-3/2008/6 z dne
6. 3. 2008), pogodbe št. JAPTI – 6882, 6966
– 2008 – NS med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije z dne
19. 3. 2008 ter Soglasja Službe Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko k pogodbi o prenosu nalog za izvajanje
javnega razpisa za izbor operacij z naslovom Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (št. I) (št. 3083-39/2007/13
z dne 19. 3. 2008), Mnenja Ministrstva za
finance o shemi »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«,
št. priglasitve M002-5715334-2007, Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1260/1999 (OJ L 210/2006), Uredbe (ES) št.
1081/2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ
L 210/2006) in Uredbe (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006 (OJ L 371/2006), Uredbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
Evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 41/07), Sklepa Vlade RS
št. 30300-1/2007/13 z dne 16. 2. 2007 o potrditvi Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – organa upravljanja za posredovanje OP RČV Evropski
komisiji in Operativnega programa razvoja
človeških virov 2007–2013 (potrjen s strani
Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št.
potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko št. 3083-39/2007/14 o potrditvi instrumenta z dne 19. 3. 2008 in Predhodnega
soglasja Ministrstva za gospodarstvo javnemu razpisu, št. 4301-1/2008/6 z dne 17. 3.
2008, Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (v nadaljevanju JAPTI), Dunajska 156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
spodbujanje mobilnosti
visokokvalificiranega osebja
(št. I)
Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.1. »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij«.
1. Naročnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik: naročnik javnega razpisa je
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
podjetništvo in konkurenčnost, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
Ministrstvo nastopa na področju kohezijske
politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana (v nadaljevanju JAPTI). Agencija nastopa na področju
kohezijske politike pri predmetnem javnem
razpisu v vlogi agenta.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je povečati kakovost in
praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja
med znanstveno raziskovalno sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja
med raziskovalnimi instituti, univerzami ter
gospodarstvom.
Razpis je usmerjen v krepitev človeških
virov za potrebe gospodarstva s spodbujanjem povečevanja deleža vrhunsko izobraženega in visoko kvalificiranega osebja
v gospodarstvu, s poudarkom na razvoju
naravoslovno-tehničnih znanj v gospodarstvu.
V okviru tega razpisa se spodbuja mobilnost visokokvalificiranega osebja in s tem
prenos znanja v naše gospodarstvo.
Razpis omogoča podjetjem, ki v RS opravljajo poslovno dejavnost, da pridobijo ustrezne vrhunske kadre tako iz Slovenije kakor
tudi iz tujine.
3. Cilj razpisa: cilj razpisa je letno podpreti vsaj 30 prehodov visoko kvalificiranega
osebja iz znanosti v gospodarstvo in vsaj
30 prehodov visokokvalificiranega osebja iz
velikih podjetij v mikro, mala in srednje velika
podjetja in jim zagotoviti kakovostna delovna
mesta v podjetjih, ki bodo omogočala učinkovitejšo uporabo znanja za gospodarsko rast
in razvoj.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje zaposlitve visokokvalificiranega osebja. Sofinancira-

nje predmeta razpisa se izvaja v dveh ločenih
sklopih, in sicer:
Sklop A: sofinanciranje zaposlitve visoko
kvalificiranega osebja, ki se bo s prehodom iz
univerz in raziskovalnih organizacij (raziskovalna organizacija iz RS mora biti neprofitna
v smislu, da ni registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/06,
60/06 – popr., 10/08, 26/07 – ZSDZ-B, 33/07
– ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju: institucij znanja, zaposlili v gospodarstvu
(podjetjih) za obdobje do 24 mesecev od
datuma nastopa dela ob pogoju, da je po preteku sofinanciranja le-to v rednem delovnem
razmerju še vsaj 12 mesecev. Kot visokokvalificirano osebje se v tem sklopu pojmujejo
magistri (z znanstvenim magisterijem), doktorji znanosti in mladi raziskovalci v zaključni
fazi pridobitve znanstvenega naziva oziroma
enakovredna stopnja izobrazbe.
Sklop B: sofinanciranje zaposlitve visoko
kvalificiranega osebja, ki se bo s prehodom
iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in
srednje velikih podjetjih za obdobje do 24
mesecev od datuma nastopa dela ob pogoju, da je po preteku sofinanciranja le-ta
v rednem delovnem razmerju še vsaj 12
mesecev.
Prijavitelj lahko v okviru tega razpisa prijavi za sofinanciranje zaposlitve več oseb, vendar mora za vsakega posameznika priložiti
posebno vlogo. Podjetje se lahko prijavi na
oba sklopa, vendar z različnimi osebami (z
eno osebo se lahko prijavi na le en sklop).
5. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
so:
sklop A: gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja),
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 –popr.,
10/08, 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in
67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju ZGD-1A,
sklop B: mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki (v nadaljevanju:
podjetja/MSP), registrirani po ZGD-1A.
6. Pogoji za kandidiranje:
Sklop A
1. Pogoji za kandidiranje – prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki so registrirani po ZGD-1A in
bodo na dan prijave delovali najmanj 1 leto;
– da na dan prijave v Republiki Sloveniji
opravljajo tudi raziskovalno dejavnost;
– so na dan 31. 12. 2007 zaposlovali najmanj 2 osebi za polni delovni čas;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– so na dan 31. 12. 2007 bili v stanju
kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je kapitalsko neustrezno, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala
dolgoročnih virov financiranja;
– niso od leta 2000 pridobila oziroma niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna
ali drugih virov EU;
– imajo poravnane obveznosti do RS;
– niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju ko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07);
– po Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 ne spadajo v naslednje oddelke: 01
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo
in gojenje vodnih organizmov in 05 Pridobivanje premoga.
Zaposlitev v gospodarstvu na podlagi
predmetnega razpisa mora biti za polni delovni čas, za obdobje najmanj treh let, pri
tem da je obdobje sofinanciranja zaposlitve
po tem razpisu do 24 mesecev. V primeru,
da je zaposlitev realizirana za krajši čas,
mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Zaposlitev visokokvalificiranega osebja
ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju, ampak se mora
to osebje zaposliti na novih delovnih mestih
v podjetju in mora znotraj podjetja delati na
raziskavah, razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI), na področju RS. V primeru, da
visokokvalificirano osebje ne opravlja aktivnosti, sofinanciranih po tem javnem razpisu,
na področju ozemlja Republike Slovenije,
mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila. Izjema
velja za morebitna usposabljanja, potrebna
za izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi
prijavitelja.
Prijavitelj mora za namene predmetnega
razpisa voditi posebno, ločeno knjigovodsko
evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja, kar potrdi s posebnim potrdilom ob
predložitvi vloge.
2. Pogoji za kandidiranje – visokokvalificirano osebje:
Visoko kvalificirano osebje – raziskovalci, ki se bodo s prehodom iz institucij znanja
v gospodarstvo zaposlili pri prijavitelju, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– uspešno zaključen znanstveni magisterij ali doktorat oziroma ima status mladega raziskovalca in je v zaključni fazi pridobitve znanstvenega naziva (kar pomeni, da
ima na dan oddaje vloge pozitivno ocenjeno
znanstveno delo in je v postopku zagovora
znanstvenega naziva; v tem primeru mora
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi po
tem razpisu le-ta izpolniti pogodbene obveznosti, ki jih ima po pogodbi o financiranju podiplomskega usposabljanja mladega
raziskovalca, sklenjeni med Javno agencijo
za raziskovalno dejavnost RS, raziskovalno organizacijo in mladim raziskovalcem)
iz področja, ki po šifrantu raziskovalnih področij (ki je priloga razpisne dokumentacije)
ne sodi med družboslovne in humanistične
vede (izjema 5.12.02 – le za področje industrijskega oblikovanja);
– da so bili zadnjih 12 mesecev od datuma objave javnega razpisa neprekinjeno
zaposleni v instituciji oziroma institucijah
znanja s sedežem v Republiki Sloveniji (v
tem primeru mora biti raziskovalna organizacija neprofitna v smislu, da ni registrirana
po ZGD-1A), v državah članicah EU ali v tretjih državah, torej gre za neposreden prehod
v gospodarstvo. Izjemoma je možen tudi posreden prehod v gospodarstvo v primeru, da
od zaključka pogodbe o zaposlitvi z institucijo
znanja do odpiranja ponudb niso minili več
kot 3 meseci (ob pogoju, da je bila oseba zaposlena neprekinjeno vsaj 12 mesecev);

– da se bodo v obdobju 3 mesecev (5
mesecev za tujce iz tretjih držav – izven
EU) od datuma prejema pozitivnega sklepa
o dodelitvi sredstev zaposlili pri predlagatelju vloge, kar se v vlogi izkazuje z ustreznim
dokazilom o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (predpogodba, pismo
o nameri, ipd.) ter po realizirani zaposlitvi
s pogodbo o zaposlitvi;
– v primeru zaposlitve osebe, ki ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani
v tretji državi (izven EU), je pogoj za prijavo na predmetni razpis, da ima ta oseba
v RS že priznano doseženo stopnjo izobrazbe za namen zaposlovanja, v skladu
z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Izjemoma to ni potrebno za osebe, ki
so izobrazbo pridobile na univerzah, ki se
uvrščajo med prvih 500 univerz na svetu
v letu 2007 po lestvici šanghajske univerze (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007TOP500list.htm). V primeru, da je izobrazba pridobljena na univerzi v državah
EGP in Švicarske konfederacije in je poklic
v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis tudi odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v RS;
– v primeru zaposlitve osebe, ki ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani v državi v EU in katere poklic je v RS v skladu
z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za
prijavo na razpis odločba o priznani poklicni
kvalifikaciji v RS;
– zaposlitev pri prijavitelju mora biti
sklenjena za polni delovni čas, za obdobje
najmanj treh let oziroma najmanj do 31. 8.
2011;
– prijavitelj z zaposlitvijo visokokvalificiranega osebja ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju,
ampak se mora to osebje zaposliti na novih
delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj
podjetja delati na raziskavah, razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI) na področju
ozemlja Republike Slovenije. Izjema velja
za morebitna usposabljanja, potrebna za
izvajanje aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja.
Sklop B
A) Pogoji za kandidiranje – prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
podjetja/MSP, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so mikro, mala in srednje velika podjetja ali samostojni podjetniki, ki so registrirani
po ZGD-1A in bodo na dan prijave delovali
najmanj 1 leto;
– da na dan prijave v Republiki Sloveniji
opravljajo tudi raziskovalno dejavnost;
– gospodarske družbe, ki v skladu s 527.
členom ZGD-1A niso kapitalsko povezane
z gospodarskimi družbami iz katere prihaja
visoko kvalificirano osebje ter v nadaljevanju upravljavsko in/ali interesno povezana
podjetja (v smislu sorodstvenega razmerja
ali zakonske zveze);
– so na dan 31. 12. 2007 zaposlovali najmanj 2 osebi za polni delovni čas;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2007 niso bili v stanju kapitalske neustreznosti v skladu z 11.
členom Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07).
Podjetje je kapitalsko neustrezno, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico kapitala dolgoročnih virov
financiranja;
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– niso od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili ali so
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali drugih virov EU;
– imajo poravnane obveznosti do RS;
– niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju
korupcije ne smejo poslovati naročniki iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07,
68/07);
– po Standardni klasifikaciji dejavnosti
2008 ne spadajo v naslednje oddelke: 01
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo
in gojenje vodnih organizmov in 05 Pridobivanje premoga.
Zaposlitev v gospodarstvu na podlagi
predmetnega razpisa mora biti za polni delovni čas, za obdobje najmanj treh let, pri
tem da je obdobje sofinanciranja zaposlitve
po tem razpisu do 24 mesecev. V primeru,
da je zaposlitev realizirana za krajši čas,
mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
Zaposlitev visokokvalificiranega osebja
ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju, ampak se mora
to osebje zaposliti na novih delovnih mestih
v podjetju in morajo znotraj podjetja delati
na raziskavah, razvoju, inovacijah (v nadaljevanju: RRI), na področju RS. V primeru,
da visokokvalificirano osebje ne opravlja
aktivnosti, sofinanciranih po tem javnem
razpisu, na področju ozemlja Republike
Slovenije, mora podjetje vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Izjema velja za morebitna usposabljanja,
potrebna za izvajanje aktivnosti, navedenih
v vlogi prijavitelja.
Prijavitelj mora za namene predmetnega
razpisa voditi posebno, ločeno knjigovodsko
evidenco stroškov, ki so predmet sofinanciranja, kar potrdi s posebnim potrdilom ob
predložitvi vloge.
B) Pogoji za kandidiranje – visokokvalificirano osebje:
Visoko kvalificirano osebje, ki se bo
s prehodom iz velikih podjetij v mikro, mala
in srednje velika podjetja zaposlilo pri prijavitelju, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo najmanj univerzitetno izobrazbo
VII. stopnje naravoslovno-tehnične smeri;
– morajo imeti vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj v velikem podjetju (izhodišče
definicija EU o MSP – opomba št. 2 na str. 8)
v Sloveniji ali v tujini in gre za neposreden
prehod v podjetje prijavitelja;
– da se bodo v obdobju 3 mesecev (5
mesecev za tujce iz tretjih držav – izven
EU) od datuma prejema pozitivnega sklepa
o dodelitvi sredstev zaposlili pri predlagatelju vloge, kar se v vlogi izkazuje z ustreznim
dokazilom o nameravani zaposlitvi s podpisom obeh strank (predpogodba, pismo
o nameri ipd.) ter po realizirani zaposlitvi
s pogodbo o zaposlitvi;
– v primeru zaposlitve osebe, ki ima izobrazbo, pridobljeno na univerzi, locirani
v tretji državi (izven EU), je pogoj za prijavo na predmetni razpis, da ima ta oseba
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v RS že priznano doseženo stopnjo izobrazbe za namen zaposlovanja, v skladu
z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Izjemoma to ni potrebno za osebe, ki
so izobrazbo pridobile na univerzah, ki se
uvrščajo med prvih 500 univerz na svetu
v letu 2007 po lestvici šanghajske univerze (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007TOP500list.htm). V primeru, da je izobrazba pridobljena na univerzi v državah
EGP in Švicarske konfederacije in je poklic
v RS v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je pogoj za prijavo na razpis tudi odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v RS;
– v primeru zaposlitve osebe, ki ima
ustrezno izobrazbo, pridobljeno na univerzi,
locirani v državi v EU in katere poklic je v RS
v skladu z veljavno zakonodajo reguliran, je
pogoj za prijavo na razpis odločba o priznani
poklicni kvalifikaciji v RS;
– zaposlitev pri prijavitelju mora biti
sklenjena za polni delovni čas, za obdobje
najmanj treh let oziroma najmanj do 31. 8.
2011;
– prijavitelj z zaposlitvijo visokokvalificiranega osebja ne sme nadomestiti drugega visokokvalificiranega osebja v podjetju,
ampak se mora to osebje zaposliti na novih
delovnih mestih v podjetju in morajo znotraj
podjetja delati na RRI na področju ozemlja
Republike Slovenije. Izjema velja za morebitna usposabljanja, potrebna za izvajanje
aktivnosti, navedenih v vlogi prijavitelja.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani JAPTI, na osnovi
naslednjih meril.
Za oba sklopa:
Merila
Pomembnost področja
raziskav in razvoja, na katerem
bo visokokvalificirano osebje
delalo, za podjetje
Zagotovljeni bodo
ustrezni pogoji za delo
visokokvalificiranega osebja
(kot navedeno za posamezen
sklop) na raziskavah in razvoju
v podjetju
Predmet razvoja in
raziskav, ki jih bo opravljalo
visokokvalificirano osebje,
bo predstavljal razvoj lastnih
produktov podjetja
Izdelek/storitev, ki je predmet
razvojnih aktivnosti podjetja
v katere je vključeno
visokokvalificirano osebje, je
namenjen prodaji podjetja
(predlagatelja vloge) na
svetovnih trgih
Skupaj

Največje
št. točk

30

20

10

10
70

Način uporabe in pomen ter podrobnejša opredelitev posameznih meril je podan
v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je skupaj 70.
JAPTI bo sofinancirala tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom, in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 35 točk.
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V izbor za sofinanciranje se uvrstijo pozitivno rešene vloge, ki izpolnjujejo pogoj
zaprte finančne konstrukcije, kar pomeni,
da prijavitelj zagotavlja sredstva za sprotno
plačilo obveznosti, ki izhajajo iz zaposlitve
raziskovalca po tem razpisu (kar pomeni
tudi plačilo vsaj 25% upravičenih stroškov
za sklop A oziroma vsaj 50% za sklop B,
do višine, kot je določeno s tem razpisom,
vse upravičene stroške, ki presežejo najvišji
znesek, kot je določen s tem razpisom in
ostale stroške, povezane z zaposlitvijo raziskovalca v skladu z zakonodajo s področja
zaposlovanja.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo
(kar pomeni tudi, da je v vlogi presežena
najvišja možna stopnja sofinanciranja, 75%
za sklop A oziroma 50% za sklop B), se
vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje.
Kolikor bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge
z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog
z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil
dodatni prednostni kriterij, in sicer:
– za sklop A »mala in srednje velika podjetja« v skladu z definicijo EU o malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP),
– za sklop B »malo ali mikro podjetje«
in v nadaljevanju »podjetja izven osrednje
slovenske regije«.
Kolikor bo znesek vlog, ki izpolnjujejo
zgoraj naštete dodatne prednostne kriterije,
še vedno presegel vrednost preostalih razpisanih sredstev, se bodo sredstva dodeljevala vlogam glede na večje število doseženih
točk pri merilu Pomembnost področja raziskav in razvoja, na katerem bo visokokvalificirano osebje delalo, za podjetje.
8. Upravičeni stroški
Pri financiranju upravičenih stroškov se
upošteva shema državnih pomoči »Program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 de minimis«, veljavna od 23. 2. 2007 do 31. 12.
2013, št. priglasitve M002-5715334-2007
(Mnenje Ministrstva za finance – Sektor
za spremljanje državnih pomoči na podlagi
prvega odstavka 7. člena Zakona o spre
»Srednje veliko podjetje« je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 250 ljudi
in izpolnjuje eno izmed naslednjih dveh meril:
njegov letni prihodek ne presega 50 mio EUR
ali povprečna vrednost aktive ne presega 43
mio EUR;
»Malo podjetje« je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 50 ljudi in izpolnjuje
eno izmed naslednjih dveh meril: njegov letni
prihodek ne presega 10 mio EUR ali povprečna
vrednost aktive ne presega 10 mio EUR;
»Mikro podjetje« je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 10 ljudi in izpolnjuje
eno izmed naslednjih dveh meril: njegov letni
prihodek ne presega 2 mio EUR ali povprečna
vrednost aktive ne presega 2 mio EUR.

»Malo podjetje« je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 50 ljudi in izpolnjuje
eno izmed naslednjih dveh meril: njegov letni
prihodek ne presega 10 mio EUR ali povprečna
vrednost aktive ne presega 10 mio EUR.
»Mikro podjetje« je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 10 ljudi in izpolnjuje
eno izmed naslednjih dveh meril: njegov letni
prihodek ne presega 2 mio EUR ali povprečna
vrednost aktive ne presega 2 mio EUR.

mljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04)), datum priglasitve 6. 11. 2006 (z dopolnitvami 15. 2. 2007, 19. 4. 2007 in 26. 9.
2007). Pravila za pomoč po pravilu de minimis so določena v Uredbi ES 1998/2006
(Uradni list Evropske unije L379) oziroma
v veljavni evropski in slovenski zakonodaji,
ki pokriva to področje.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
»de minimis« ne sme presegati 200.000
EUR (oz. 100.000 EUR v cestno-prometnem sektorju) v obdobju treh let oziroma kot je to določeno v Uredbi ES št.
1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji Evropske unije s tega področja. Poleg tega je potrebno upoštevati
pravila glede kumulacije pomoči, in sicer
dodeljena državna pomoč poleg pomoči
»de minimis« za iste upravičene stroške
ne sme preseči intenzivnosti pomoči, ki je
določena za posebne okoliščine vsakega
primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej
ne glede na obliko ali namen pomoči.
Financiranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov.
8.1. Upravičeni stroški in njihova dokazila:
Sofinancirajo se stroški bruto plače (plača, nadomestila in drugi osebni prejemki iz
plačilne liste, vključno z davki in prispevki).
Kot dokazilo se predloži plačilna lista, potrdila o plačilu, izpolnjena mesečna časovnica
o prisotnosti in opravljenih delovnih nalogah
visoko kvalificiranega osebja in ostala dokazila, ki so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški so skladni z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013, objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si.
8.2. Višina sofinanciranja upravičenih
stroškov:
Sklop A
Upravičenec lahko prejme do 75% izkazanih upravičenih stroškov za največ 24
mesecev.
Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva vrednost stroškov bruto plače, nadomestil in
drugih osebnih prejemkov iz plačilne liste,
vključno z davki in prispevki iz plače (v kar
niso zajeti božičnica, vse vrste nagrad, bonitete, upravičena neprekinjena odsotnost
v trajanju nad 30 dni, očetovski dopust ipd.,
ki niso upravičen strošek).
Najvišja višina mesečne plače, ki je
osnova za sofinanciranje, je 2.780,52 EUR
v letu 2008. Znesek je določen na naslednji
način: 174 ur (polni delovni čas – osem ur
na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju
znese 174 ur na mesec za leto 2008, glej
www.racunovodja.com) x 15,98 EUR (višina cene raziskovalne ure za raziskovalne
projekte – plača v letu 2008, ki jo določa
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, www.arrs.gov.si/sl/akti/). Vrednost sofinanciranja znaša največ do 75%, tako da
znaša vrednost sofinanciranja plače največ
do 2.085,39 EUR v letu 2008. Za naslednja
leta bo najvišja višina mesečne plače, ki je
osnova za sofinanciranje, ustrezno regulirana glede na višino cene raziskovalne ure
za raziskovalne projekte (plača) v posameznem letu in glede na povprečno število ur
na mesec za to leto za polni delovni čas.
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Stroški prevoza na in iz dela, prehrane
med delom in regresa se upoštevajo skladno z veljavno zakonodajo za javni sektor,
vrednost sofinanciranja znaša največ do
75%.
Sklop B
Upravičenec lahko prejme do 50% izkazanih upravičenih stroškov za največ 24
mesecev.
Kot vrednost, na osnovi katere se izračuna sofinanciranje plač, se upošteva
vrednost stroškov bruto plače, nadomestil
in drugih osebnih prejemkov iz plačilne liste, vključno z davki in prispevki iz plače (v kar niso zajeti božičnica, vse vrste
nagrad, bonitete, upravičena neprekinjena
odsotnost v trajanju nad 30 dni, očetovski
dopust ipd.).
Najvišja višina mesečne plače, ki je
osnova za sofinanciranje, je 2.780,52 EUR
v letu 2008. Znesek je določen na naslednji
način: 174 ur (polni delovni čas – osem ur
na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju
znese 174 ur na mesec za leto 2008, glej
www.racunovodja.com) x 15,98 EUR (višina cene raziskovalne ure za raziskovalne
projekte – plača v letu 2008, ki jo določa
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, www.arrs.gov.si/sl/akti/). Vrednost sofinanciranja znaša največ do 50%, tako da
znaša vrednost sofinanciranja plače največ
do 1.390,26 EUR v letu 2008. Za naslednja
leta bo najvišja višina mesečne plače, ki je
osnova za sofinanciranje, ustrezno regulirana glede na višino cene raziskovalne ure
za raziskovalne projekte (plača) v posameznem letu in glede na povprečno število ur
na mesec za to leto za polni delovni čas.
Stroški prevoza na in iz dela, prehrane
med delom in regresa se upoštevajo skladno z veljavno zakonodajo za javni sektor,
vrednost sofinanciranja znaša največ do
50%.
8.3 Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov:
Sofinancirajo se upravičeni stroški posameznega visoko kvalificiranega osebja
(za sklop A in sklop B) za obdobje največ 24 mesecev, ob pogoju, da je oseba
zaposlena pri delodajalcu, ki je prejemnik
sredstev, še vsaj 12 mesecev po preteku
sofinanciranja. Sofinancirajo se lahko samo
tisti upravičeni stroški, ki so nastali od datuma nastopa dela naprej, pod pogojem, da
je bila pogodba o zaposlitvi podpisana po
datumu prejema pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, in so bili s strani upravičenca plačani do predložitve zahtevka za sofinanciranje. Zadnji možni rok za izstavitev
zahtevka za sofinanciranje je 20. 9. 2010.
8.4. Dvojno financiranje posameznega
projekta:
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške, ki niso oziroma se ne
bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi
(iz državnega, lokalnega proračuna, virov
EU in drugih virov) in v okviru namenov
tega javnega razpisa ter za katere ni oziroma ne bo uveljavljalo znižanja davčne
osnove v skladu z Uredbo o davčni regijski
olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list
RS, št. 136/06 oziroma 110/07).
V primeru, da upravičenec sredstva za
namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno
financiranje. V tem primeru mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva

prejema do dneva vračila, pogodba o sofinanciranju pa se prekine/razveljavi.
V primeru, da upravičenec za upravičene stroške, ki jih uveljavlja za sofinanciranje po tem javnem razpisu, uveljavlja
znižanje davčne osnove v skladu z Uredbo
o davčni regijski olajšavi za raziskave in
razvoj (Uradni list RS, št. 136/06 oziroma
110/07), mora v skladu z določili Uredbe
o davčni regijski olajšavi za raziskave in
razvoj vrniti vsa prejeta sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od datuma prejema do datuma vračila.
9. Okvirna višina sredstev in obdobje za
porabo sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
predmeta javnega razpisa (obeh sklopov),
je 4.062.765,00 EUR, in sicer:
– 3.453.350,25 EUR (oz. 85% skupne
okvirne vrednosti) – namenska sredstva
EU,
– 609.414,75 EUR (oz. 15% skupne
okvirne vrednosti) – lastna udeležba.
Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– 6882 Usposabljanje strokovnjakov in
raziskovalcev 07-13-EU,
– 6966 Usposabljanje strokovnjakov in
raziskovalcev 07-13-slovenska udeležba.
Koriščenje sredstev bo možno v letih
2008, 2009 in 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva
v okviru istih proračunskih postavk v primeru pozitivno rešenih pritožb ali naknadno
pozitivno rešenih vlog.
Del razpisanih sredstev lahko ostane
nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
10. Zagotavljanje enakih možnosti
v skladu s 16. členom Uredbe ES 1083/2006
in 6. členom Uredbe ES 1081/2006: javni
razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena
enakost med spoloma in nediskriminatornost med osebami, katerih zaposlitev je
lahko sofinancirana s sredstvi predmetnega razpisa, in med potencialnimi prijavitelji
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti, vključno
z uredbami s področja izvajanja strukturnih in kohezijskega sklada, in sicer glede
možnosti prijave, izbora (dostopa) in na
vseh stopnjah izvajanja.
11. Zagotavljanje trajnostnega razvoja:
z javnim razpisom bo zagotovljen trajnostni razvoj v smislu 17. člena Uredbe ES
1083/2006 in členu 6 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
12. Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj izpolni izjavo,
da je seznanjen z vsebino osnutka pogodbe in se z njeno vsebino ter v njej določenimi pravicami in obveznostmi strinja ter
jo priloži k vlogi. Prijavitelj obrazcev Zahtevek za izplačilo in Poročilo o opravljenih
delih (zahtevek za sofinanciranje – priloga
1 in 2 in 3) ne izpolnjuje oziroma prilaga
k vlogi. Navedene obrazce bodo prejemniki
sredstev JAPTI-ju posredovali po podpisu
pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev
v skladu z datumi, določenimi v pogodbi.
Končna verzija pogodbe bo vsebovala
vse pogoje in obveznosti upravičenca, ki so
zavezujoči v okviru slovenske zakonodaje
in pravil za črpanje sredstev iz evropskih
strukturnih skladov.
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13. Obveščanje in informiranje javnosti
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo izbrani upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in
znesek javnih virov financiranja operacije
in bo objavljen na spletnih straneh Službe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, spletnih straneh JAPTI in
Ministrstva za gospodarstvo.
Izbrani upravičenci, ki bodo prejeli sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada, morajo zagotoviti, da bodo vsi
raziskovalci (novo zaposleno visoko kvalificirano osebje po tem razpisu), obveščeni
o sofinanciranju iz Evropskega socialnega
sklada.
Izbrani upravičenci morajo zagotoviti, da bodo skladno z veljavno zakonodajo in veljavnimi navodili s tega področja
(vključno z Navodili organa upravljanja),
novo zaposleno visoko kvalificirano osebje
ter javnost informirali in obveščali o tem,
da je/so te nove zaposlitve sofinancirane
s strani Evropskega socialnega sklada in
s strani Ministrstva za gospodarstvo ter
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje
investicije ter da bodo vse publikacije ali
komunikacije, povezane z delom le-teh,
omenjale sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
gospodarstvo ter Javne agencije RS za
podjetništvo in tuje investicije.
Izbrani upravičenci morajo zagotoviti, da bo kakršnokoli gradivo, povezano
z izvajanjem po tem razpisu spoštovalo
zahteve na področju informiranja in obveščanja javnosti, kot to določata 8. in 9.
člen Uredbe ES 1828/2006 ter veljavna
Navodila organa upravljanja in priročniki
s tega področja.
14. Dopolnilno financiranje v skladu z določbami 34. člena Uredbe ES 1083/2006:
aktivnosti po tem razpisu ne bodo dopolnilno financirane iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
15. Hranjenje dokumentacije: upravičenec mora v skladu z določili uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike (v
RS in v EU) hraniti vso projektno dokumentacijo najmanj do 31. 12. 2020. Ta rok se
lahko s strani naročnika razpisa ali organa
upravljanja pred iztekom podaljša.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: upravičenec mora v skladu z določili
uredb, ki urejajo področje izvajanja kohezijske politike (v RS in v EU), omogočiti
dostop do celotne projektne dokumentacije
vsem organom v RS in EU, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
17. Spremljanje prihodkov na projektu:
ker gre za dodeljevanje državne pomoči v skladu z 87. in 88. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se
v skladu z 6. točko 55. člena Uredbe ES
1083/2006 na projektu ne bo spremljalo
prihodkov.
18. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe
ES 1083/2006: upravičenec mora jamčiti,
da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do
bistvenih sprememb na projektu v skladu
s 57. členom Uredbe 1083/2006.
19. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: JAPTI,
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Dunajska 156, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni
razpis za pridobitev sredstev Evropskega
socialnega sklada, spodbujanje mobilnosti
visoko kvalificiranega osebja ter naslovom
pošiljatelja.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene
(če iz ovojnice ne bo razvidno, da gre za
vlogo ali, da je vloga za razpis za pridobitev sredstev Evropskega socialnega sklada
Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja) ter vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno (30. 6. 2008 do 12. ure), bodo
neodprte vrnjene pošiljateljem.
Rok za oddajo vlog je:
Za prvo odpiranje: 22. 4. 2008 ob
12. uri.
Za drugo odpiranje: 26. 5. 2008 ob
12. uri.
Za tretje odpiranje: 30. 6. 2008 ob
12. uri.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe ES
1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih bo komisija odprla, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih predlagatelji posebej
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa nanašati
na celotno vlogo in na podatke, potrebne
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo
morali predhodno podpisati izjavo o zaup
nosti.
Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako
tudi označiti.
21. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega
velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo naslednji delovni dan
po roku za oddajo vlog ob 10. uri.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska
156, Ljubljana na dan oddaje vlog do 12.
ure. Naknadno prispele vloge bodo odprte
na naslednjem odpiranju. Izjema so vloge,
ki bodo prispele kasneje kot 30. 6. 2008
do 12. ure, ki bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili,
bodo s sklepom zavržene.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve.
22. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI ob predhodnem soglasju Ministrstva za gospodarstvo s sklepom
odloča o izboru in dodelitvi sredstev. Predlagatelji vlog bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom
o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od
prejema sklepa ne odzove na poziv, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi
vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost
prejeti sredstva.
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O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za gospodarstvo. Merila izbora niso
predmet pritožbe.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI (http://www.japti.si), Ministrstva
za gospodarstvo (http://www.mg.gov.si)
in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.
euskladi.si/) v obliki seznama upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca,
ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. Osebni podatki fizičnih
oseb niso informacije javnega značaja in
ne bodo objavljeni.
23. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.
japti.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve na spodaj navedeni elektronski naslov. Razpis in razpisna dokumentacija bosta objavljena tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
24. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo pri ga.
Petri Drobne na elektronskem naslovu:
Petra.Drobne@japti.si. JAPTI bo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo
organiziral informativne dneve. Datumi in
druge informacije o informativnih dnevih
bodo objavljene na spletnih straneh JAPTI
(www.japti.si).
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega
naslova http://www.japti.si.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 410-0043/2008-2
Ob-3062/08
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a,
Divača, objavlja na podlagi 8. člena Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih
prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08)
javni razpis
za sofinanciranje večjih prireditev na
območju Občine Divača – za leto 2008
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 34.500,00 EUR in se sofinancira za
naslednje namene:
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
kulturnih prireditev v višini 6.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje večjih
športnih prireditev v višini 4.500,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje vaških
prireditev v višini 4.000,00 EUR,
– spodbujanje in sofinanciranje velikih
prireditev v višini 20.000,00 EUR.
Sofinancira se največ do 80% celotnih
stroškov izvedbe prireditve.
2. Upravičenci do sredstev so organizatorji prireditev, ki organizirajo prireditve
iz 1. točke tega razpisa za občane Občine
Divača in so registrirani kot:
– društva ali klubi s sedežem dejavnosti
in delovanja na območju Občine Divača,
– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve za
občane Občine Divača,
– javni zavodi, ki delujejo na območju
Občine Divača in podružnice javnih zavo-

dov, ki delujejo na območju Občine Divača
in
– krajevne in vaške skupnosti, ki delujejo na območju Občine Divača.
Do sredstev niso upravičena društva,
klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo
za organizacijo božično-novoletnega koncerta, občinskega praznika, kulturnega dne
ali spominskega dne, kot jih določa Odlok
o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in
spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača.
3. Organizatorji prireditev iz 2. točke
tega razpisa so upravičeni do sredstev
v naslednjih primerih:
– kulturna društva so upravičena do
sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev,
– športna društva in klubi so upravičeni do sredstev iz naslova večjih športnih
prireditev,
– krajevne in vaške skupnosti ter turistična društva, ki se sofinancirajo v skladu
s Pravilnikom za vrednotenje programov
turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) so upravičeni do
sredstev iz naslova vaških prireditev,
– javni zavodi, dislocirane enote in turistična društva, so upravičeni do sredstev iz
naslova velikih prireditev.
Do sredstev iz naslova večjih kulturnih
prireditev, večjih športnih prireditev, vaških
prireditev in velikih prireditev je upravičena tudi skupina društev oziroma skupina
različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo
pri izvedbi določene prireditve oziroma se
prijavijo kot organizator in soorganizatorji
v primeru, da organizator izpolnjuje enega
od pogojev iz 2. točke tega razpisa.
4. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja …), ki so potrebna za izvedbo
prireditve,
– pogoji, ki so določeni v točki merila,
– prireditev se mora odvijati na območju
Občine Divača ali Kulturnem domu Srečko
Kosovel v Sežani.
5. Merila za vrednotenje večjih in velikih
prireditev:
– Pod večje kulturne prireditve spadajo: samostojni vokalni, instrumentalni in
vokalno-instrumentalni koncerti, gledališko-dramske predstave, plesne in literarne predstave, ki trajajo najmanj 45 minut,
katerih organizator je kulturno društvo, ki
tudi večinsko nastopa v prijavljeni prireditvi in se sofinancirajo v skladu s spodnjimi
merili.
Merilo
Skupno število
nastopajočih
Strošek ureditve in
priprave dvorane
Strošek najemnine
dvorane na podlagi
izstavljenega
računa
Strošek priprave
vabil in plakatov
Strošek pogostitve
Drugi specifični
stroški

Število točk
5 točk / nastopajoči
od 50 do 100 točk

150 točk
od 30 do 50 točk
od 50 do 300 točk
od 10 do 50 točk
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– Pod večje športne prireditve spadajo:
turnirji ter rekreacijske in tradicionalne tekme, v katerih tekmuje tudi prijavitelj in se
sofinancira v skladu s spodnjimi merili.
Merilo
Skupno število
tekmovalcev
Stroški sodnikov
Stroški nabave
medalj in pokalov
– na podlagi računa
Stroški medicinske
ekipe, gasilske
ekipe, redarske
ekipe
Stroški nabave
dresov, športnih
hlač, copat, majic …
– na podlagi računa
Drugi specifični
stroški

Število točk
5 točk / tekmovalec
od 10 do 50 točk
od 3 do 5 točk /
pokal ali medalja
od 2 do 20 točk /
na ekipo
od 3 do 10 točk /
oblačilo, oprema
od 10 do 50 točk

– Pod vaške prireditve spadajo: opasila
in vaški prazniki, ki jih organizirajo krajevne
in vaške skupnosti v Občini Divača oziroma
tradicionalne vaške prireditve, ki jih organizirajo turistična društva iz 3. točke tega
razpisa in se sofinancira v skladu s spodnjimi merili.
Merilo
Stroški ansambla,
gostujoče skupine
na podlagi računa
Stroški pogostitve
Stroški lastnega
dela
Stroški ureditve
prireditvenega
prostora
Drugi specifični
stroški
Stroški redarjev,
gasilske ekipe

Število točk
od 50 do 100 točk /
ansambel
od 50 do 150 točk
30 točk
od 10 do 70 točk
od 10 do 50 točk
od 2 do 20 točk

– Pod velike prireditve spadajo: prireditve, ki izpolnjujejo najmanj tri od spodaj navedenih pogojev:
– tradicija (prireditev se izvaja najmanj
5 let neprekinjeno),
– trajanje prireditve (prireditev traja
več kot en dan neprekinjeno oziroma več
kot en dan s prekinitvami),
– pestrost prireditve (v sklopu prireditve se dogaja več različnih dogodkov),
– število obiskovalcev (prireditev si je
ogledalo več kot 300 obiskovalcev),
– skupno število nastopajočih je večje
od 50 in se sofinancira v skladu s spodnjimi
merili.
Merilo
Tradicija nad 5 let
Pestrost prireditve

Število točk
10 točk / za vsako
leto
100 točk / vsak
dogodek v sklopu
prireditve
od 100 do 300 točk

Stroški pogostitve
Stroški organizacije
(nabave materiala) od 50 do 100 točk
Stroški ozvočenja
na podlagi računa
od 80 do 150 točk

Merilo
Stroški gostujočih
skupin, ansamblov,
društev
Stroški redarske
službe
Stroški tiska
Drugi specifični
stroški

Št.
Število točk
od 20 do 70 točk
/ na skupino,
društvo …
od 5 do 20 točk
od 10 do 50 točk
od 10 do 50 točk

Pojasnila k merilom za sofinanciranje posameznih prireditev so navedena in obrazložena v prijavnem obrazcu.
6. Obrazci za pridobitev sredstev:
obrazci, ki so predmet razpisa, se lahko
dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska
ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so
tudi na spletni strani http://www.divaca.si).
Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi
z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/731-09-37.
7. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis
Sofinanciranje večjih prireditev na območju
Občine Divača – za leto 2008« osebno ali
po pošti v roku 20 dni od dneva objave
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka
za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli
najkasneje v roku osmih dni po njegovem
sprejemu.
Občina Divača
Ob-3063/08
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine
Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
kredite, najete v letu 2008, za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri
banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2008.
V prenovo sodi tudi ureditev centralnega
ogrevanja z zemeljskim plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu 2008
znaša 16.000,00 EUR.
Kvota posojil, do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero, znaša 405.000,00 EUR.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu, je
21.000,00 EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
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Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske
hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom,
za katerega se prijavlja,
– da gre za nepremičnino na območju
Občine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko
informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju
v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski
kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu občine vsak delovni dan med 8. in 14. uro).
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa v Uradnem listu RS.
Občina Vipva
Št. 093-0021/2008
Ob-3064/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 16.
člena Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05,
103/05) Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, objavlja
javni razpis
o razdelitvi proračunskih sredstev
Občine Puconci na področju delovanja
in aktivnosti društev, organizacij ter
posameznikov za leto 2008
1. Predmet razpisa: Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnosti društev in organizacij, ki delujejo na območju Občine
Puconci, posameznikov ter društev, katerih
člani so občani Občine Puconci ali katerih
dejavnost se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2008.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili dejavnost društev, organizacij in
drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Občini Puconci ter
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Puconci,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Občino Puconci,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki so niso lokacijsko vezani na Občino Puconci, vendar v njih sodelujejo subjekti,
ki so občani občine in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti občine,
– humanitarne organizacije.
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Na razpis se ne morajo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, subjekti, ki
so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila
Občina Puconci.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog
neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog,
nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne
izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev subjekta, ki se na
razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu …,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila morebitne vloge, ki niso v skladu
z razpisanim področjem.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– subjekt deluje na območju Občine Puconci,
– aktivnost se izvaja na območju Občine
Puconci,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Občina Puconci v letu 2008,
– povezanost z Občino Puconci.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta razpis, znaša 12.500 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične
z dnem objave v Uradnem listu RS in traja
do 30. 9. 2008.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Puconci.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Puconci lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja
Crnkovič, tel. 02/54-59-109.
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13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo posamezne predlagatelje
obvestila o rezultatih javnega razpisa v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Občina Puconci
Ob-3065/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
varstva in promocije naravne dediščine
Ajdovske jame, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Krško
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Predmet javnega razpisa so: programi
s področja varstva in promocije naravne dediščine Ajdovske jame.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
na javni razpis:
Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi,
društva in njihove zveze, ki so registrirane
pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja varovanja naravne dediščine in imajo sedež v Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Krško.
Vrednost razpisa: okvirna vrednost razpisa za leto 2008 je 5.000 EUR.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto
2008 morajo biti porabljena v letu 2008.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
21. aprila 2008, do 12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na razpis za programe varstva in promocije naravne dediščine Ajdovske jame v letu
2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 22. aprila 2008, ob 13. uri v sejni
sobi »D« Občine Krško. Odpiranje vlog je
javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da

je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas v katerem lahko prijavitelji
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 urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Darko
Anžiček, tel. 07/498-13-00, e-mail: darko.anzicek@krsko.si, času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 330-13/2008
Ob-3066/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07), sprejetega Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008 (Uradni list RS, št.
10/08), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Brežice za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 70/07), objavlja Občina
Brežice
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Brežice
za leto 2008
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice
II. Predmet javnega razpisa: Občina
Brežice (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2008, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2008 v okvirni višini 96.000 EUR.
Vrsta ukrepa
(ukrepi po pravilniku):
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo (9. člen
Pravilnika)
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij (10.
člen Pravilnika)
3. Zagotavljanje tehnične
podpore (11. člen
Pravilnika)

Višina
sredstev

35.000 EUR
50.000 EUR
6.500 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postav-
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ke, ki so navedene v tem razpisu v skladu
z Odlokom o proračunu Občine Brežice za
leto 2008.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
(1) Upravičenci do pomoči so mala in
srednje velika podjetja (MSP), kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj
1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo
na območju Občine Brežice,
(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 (UL C št. 244 z dne
1. 10. 2004, str. 2).
(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
pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in
pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
(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
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali evropskih).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev je
35.000 EUR (PP 1340).
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 nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje in molžo,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo in gradnjo hlevov ter ureditev
izpustov,

– stroški za nakup materiala za gradnjo
pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče,
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, ...),
– stroški nakupa novega ali rabljenega
traktorja s štirikolesnim pogonom,
– nakup rabljenega ali novega kombajna
za spravilo žit,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti.
Upravičenci:
– mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001,
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Brežice, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj
1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo
na območju Občine Brežice.
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.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 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,
– vsi 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
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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,
– 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.
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 40% upravičenih stroškov,
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
4.200 EUR in največ 20.100 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v kateremkoli 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.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
50.000 EUR (PP 1085).
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, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, viharjem in poplavami.
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
površine, 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,
– 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.
3. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.500 EUR (PP 1160).
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– 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,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij in najemnine,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
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predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
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.
Upravičenci:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo
storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine in regije in območja Slovenije za
kmetovalce iz območja Občine Brežice.
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,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
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,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do:
– vključno srede, 23. 4. 2008 za namen:
Tehnična pomoč,
– vključno petka, 30. 5. 2008 za namen:
Naložbe v kmetijska gospodarstva,
– vključno ponedeljka, 1. 9. 2008 za namen: pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za
gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve, CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«;
Ne odpiraj« JR – zavarovanje«;
Ne odpiraj« JR – tehnična podpora«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice.

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. 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 direktor občinske uprave.
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,
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 Brežice.
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 dostavljeni na Občino Brežice najkasneje do vključno 30. 10.
2008. Zahtevek mora vsebovati dokazila in
račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi morajo biti originalni
ali overjeni.
Računi za izvedene aktivnosti (ukrepi:
Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore) morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot
račune z datumom 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.
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 Brežice www.
brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18,
8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman
Matjašič, tel. 07/49-91-516, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.
Občina Brežice
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Novo mesto za programsko
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2008, Občinska uprava
Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto
v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja za leto 2008 v okvirni višini
224.000 EUR po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1)

Višina sredstev
do 137.000 EUR

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 3)

do 7.000 EUR

3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep 4)

do 5.000 EUR

4. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (ukrep 5)

do 2.000 EUR

5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 6)

do 60.000 EUR

6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 7)

do 6.000 EUR

7. Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov
in storitev s kmetij (ukrep 8)

do 2.000 EUR

8. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (ukrep 11)

do 5.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 4. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 5. točke poglavja II:
– registrirani izvajalci,
– 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);
(4) za ukrepa iz 6. in 7. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti
– na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež in kmetijske površine na območju občine – in so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
(v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
(5) za ukrep iz 8. točke poglavja II:
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– udeleženci izobraževanja iz območja
občine, vpisani v kmetijske srednješolske
izobraževalne programe in predvideni za
naslednike kmetij (v nadaljevanju: nasledniki kmetij).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega
razpisa.
IV. Ukrepi
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
– Ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
137.000 EUR (PP 14042114).
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.
Predmet podpore:
– nakup strojev in opreme,
– izdelava projektne dokumentacije in
študije izvedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor
(za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih
poti,
– postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča
in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3
ha površine),
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov investicije, če je
nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
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.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– 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,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
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Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlo-

– 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
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 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.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša 25%
upravičenih stroškov investicije v stroje in
opremo, izdelavo projektne dokumentacije
in študije izvedljivosti in 35% opravičenih
stroškov za agromelioiracijska dela in postavitev večletnih nasadov,
– predmet pomoči so investicije do predračunske vrednosti 30.000 EUR; za investicije nad to višino mora upravičenec sam
zagotavljati sredstva,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
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.
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2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– Ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.000 EUR (PP14042108).
Predmet podpore
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,
– 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
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– 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.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
Ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev: 5000
EUR (PP 14042115).
Predmet podpore:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
– stroški geodetskih storitev.
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,
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,

– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
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.
4. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov – Ukrep 5
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.000 EUR (PP 14242116).
Predmet podpore:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in
oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznavanje geografskih
označb, označb porekla ali potrdil o posebni
naravi proizvoda,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize
tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov
sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov,
– stroški nadzornih ukrepov, skladno
z zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama.
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,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju
investicij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru,
ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če
zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
posamezen postopek prispeva k dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda.
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do 100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti
kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega
odstavka,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je dosežena višja kakovost pro
izvodov in izkazana skrb za varstvo potrošnikov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – Ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
60.000 EUR (PP 14042117).
Predmet podpore:
– 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,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
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:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.

Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
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,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
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,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR (PP 14042102).
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),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni
niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
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 pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,

Št.

29 / 21. 3. 2008 /

Stran

1117

– 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 dopolnilnih dejavnosti.
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,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša 25% upravičenih stroškov investicije,
– predmet pomoči so investicije do predračunske vrednosti 40.000 EUR; za investicije nad to višino mora upravičenec sam
zagotavljati sredstva,
– 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. Investicije v opravljanje storitev in
trženje proizvodov in storitev s kmetij –
Ukrep 8
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.000 EUR (PP 14042118).
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijah.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
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,
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– 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 pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– 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
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– 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,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti. V primerih, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj (nosilec)
davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. 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.
8. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
– Ukrep 11
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR (PP 14042107).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet podpore
Predmet podpore je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so
predvideni za naslednike kmetij.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije
(če jo prosilec prejema).
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja iz območja
občine, vpisani v kmetijske srednješolske
izobraževalne programe in predvideni za
naslednike kmetij; vlagatelj za upravičence je lahko tudi registrirana izobraževalna
organizacija, v tem primeru sklene občina
z vlagateljem posebno pogodbo.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
Finančne določbe:
– do 300 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali imajo prosilci edini vir dohodka iz
kmetijske dejavnosti.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo
mesto v letu 2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec bo na razpolago na prijavnem mestu.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo
mesto. Strokovna komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Mestne občine Novo mesto za
leto 2008.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Strokovna služba Mestne občine Novo
mesto bo sprejemala in obravnavala vloge
po vrstnem redu oddaje popolnih vlog do
porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 20. 10. 2008. V primeru porabe
sredstev pred tem datumom, bo zaprtje
razpisa objavljeno na spletni strani Mestne
občine Novo mesto in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prepozne, nedovoljene ali po pozivu na
dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po oddaji vloge.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vloge sprejemamo v uradnih delovnih
dnevih oziroma v času uradnih ur na naslednjem naslovu:
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek
za kmetijstvo in turizem, Seidlova cesta 1,
Novo mesto (tel. 07/39-39-260 – Igor Hrovatič ali po e-pošti: igor.hrovatic@novomesto.si
ali 07/39-39-261 – Emilija Avbar ali po e-pošti: emilija.avbar@novomesto.si).
V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom »za
javni razpis kmetijstvo 2008«.
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
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VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANýNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBýINI NOVO MESTO ZA LETO 2008
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA______________________________________________
NASLOV________________________________________________________________
Št. transakcijskega raþuna in banka__________________________________________
KMG-MID (v primeru, da je upraviþenec kmetijsko gospodarstvo)___________________
se prijavljam na javni razpis za naslednje ukrepe (oznaþite):

IZPOLNI VLAGATELJ
Pogoji in merila upraviþenosti

UKREP 1: INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (oznaþite)
Nakup strojev in opreme
Agromelioracijska dela (urejanje zemljišþ)
Nakup opreme, povezane z izdajo prostorske dokumentacije
Priloge k vlogi:
x

zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2008 ARSKTRP

x

mnenje o upraviþenosti in ekonomiþnosti investicije oz. poslovni naþrt

x

ponudba oziroma predraþun za nameravano investicijo oziroma študijo,
za projektno dokumentacijo pa raþun o izdelavi

x

v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko
dokumentacijo

x

v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega naþrta in program
del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

Izpolni strokovna
služba MONM
DA
NE
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x

investicija je finanþno upraviþena

x

kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti

x

kmetijsko gospodarstvo prejelo javna sredstva za namen investicije

UKREP 3: POMOý ZA PLAýILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
(oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2008 ARSKTRP
x

sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
leto 2007

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti

UKREP 4: POMOý ZA ZAOKROŽIETV ZEMLJIŠý
(oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2008 ARSKTRP
x

kopija katastrskega naþrta

x

posestni list

x

mnenje pristojne strokovne službe

x

notarsko overjena pogodba

x

raþuni za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

kmetijsko gospodarstvo je ustrezne velikosti
UKREP 5: POMOý ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE
KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV (oznaþite)

Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2008 ARSKTRP, þe je vlagatelj
kmetijsko gospodarstvo
x

mnenje pristojne strokovne službe, da posamezen postopek prispeva k
dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda

x

dokazila za nastale stroške

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
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dosežena je višja kakovost proizvodov in izkazana skrb za varstvo
potrošnikov
UKREP 6: ZAGOTAVLJANJE TEHNIýNE PODPORE V KMETIJSTVU
(oznaþite)

Priloge k vlogi:
x mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k poveþanju
konkurenþnosti kmetijskega gospodarstva
x

finanþno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev

x

dokazila za nastale stroške

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
UKREP 7: INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA
KMETIJAH (oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2008 ARSKTRP
x

finanþna konstrukcija investicije s planom izvedbe oz. dokonþanja le-te

x

raþuni za nakup strojev ali opreme oz. raþune o izvedenih delih

x

fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zakljuþeni
investiciji v primeru, þe le - ta še ni registrirana

x

mnenje pristojne strokovne službe o upraviþenosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti

x

mnenje o ekonomiþnosti investicije oziroma poslovni naþrt

x

v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko
dokumentacijo

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

investicija je finanþno upraviþena

x

kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen investicije
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UKREP 8: INVESTICIJE V OPRAVLJANJE STORITEV IN
TRŽENJE PROIZVODOV IN STORITEV S KMETIJ (oznaþite)
Priloge k vlogi:
x zbirna vloga za neposredna plaþila za leto 2008 ARSKTRP
x

finanþna konstrukcija investicije s planom izvedbe oz. dokonþanja le-te

x

raþuni za nakup strojev ali opreme oz. raþune o izvedenih delih

x

fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zakljuþeni
investiciji v primeru, þe le - ta še ni registrirana

x

mnenje pristojne strokovne službe o upraviþenosti vlaganja v izbrano
vrsto dopolnilne dejavnosti

x

mnenje o ekonomiþnosti investicije oziroma poslovni naþrt

x

v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna prostorska
dokumentacija

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

investicija je finanþno upraviþena

x

kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen investicije

UKREP 11: ŠTIPENDIRANJE BODOýIH NOSILCEV KMETIJ

(oznaþite)

Priloge k vlogi:
x

izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije

x

kopija zadnjega šolskega spriþevala

x

potrdilo o vpisu

x

potrdilo o višini prejemanja štipendije (þe jo prosilec prejema)

Dodatna merila:
x vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
x

prosilci imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti.

VLOGA JE POPOLNA:
ZAVEZANEC ZA DDV :

DA

NE

(obkrožite)

IZJAVA: Podpisani izjavljam, da nismo podjetje v težavah in da za namene ukrepov tega
javnega razpisa nisem prejel javnih sredstev obþine, RS in Evropske unije.
Datum: _________________________

Podpis:
________________________
Mestna občina Novo mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 49/08
Ob-3074/08
Na podlagi 5. in 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št.
23/05-UPB2) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče
št. 2/06-UPB) Občina Velike Lašče objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na območju
Občine Velike Lašče
1. Naročnik (koncedent): Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
2. Predmet koncesije in obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa:
a) splošna medicina – obseg programa 1;
b) splošna medicina z dopolnjevanjem
dela na področju otroške preventive – obseg
programa 1;
c) patronažna dejavnost – obseg programa 1,7.
3. Pričetek in trajanje koncesije: koncesija se bo začela izvajati v treh mesecih
po podpisu pogodbe med koncedentom in
koncesionarjem oziroma najkasneje s 1. oktobrom 2008. Koncesija se podeljuje za nedoločen čas.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije
4.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
a) da ima ustrezno izobrazbo za izvajanje dejavnosti, je usposobljen za samostojno delo ter ima licenco za opravljanje
službe na strokovnem področju, ki je predmet razpisa;
b) da ni v delovnem razmerju oziroma
mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo;
c) da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
d) da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre;
e) da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja in je vpisan
v register zasebnih zdravstvenih delavcev
oziroma ima začasno odločbo o registraciji
zasebnika;
f) v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mora predložiti sklep o registraciji pri
pristojnem sodišču, kopijo statuta ter akta
o ustanovitvi.
4.2. Drugi pogoji:
a) da obvlada slovenski jezik;
b) da bo dejavnost opravljal v prostorih
zdravstvene postaje Velike Lašče, za kar
sklene s koncedentom najemno pogodbo;
c) da bo zagotavljal nadomeščanje
v času odsotnosti;
d) da bo zagotavljal ordinacijski čas
6,5 ur dnevno – od tega za programe pod
točko a in b vsaj dvakrat tedensko popoldne;
e) da bo zagotavljal stalno dostopno
nujno medicinsko pomoč, reševalni prevoz,
laboratorijske in druge diagnostične in terapevtske postopke, pri čemer se osnovne
laboratorijske preiskave izvaja v laboratoriju
ZP Velike Lašče (velja za programe pod točkama a in b). Za zagotavljanje tega pogoja
se bo povezoval in sodeloval z najbližjim
zdravstvenim domom, drugimi zdravstvenimi zavodi ali z drugimi zasebnimi zdravstvenimi delavci;
f) da se bo vključeval v dežurno službo
in v zagotavljanje nujne medicinske pomoči

v skladu z razporedom, za katerega se dogovorijo izvajalci teh dejavnosti.
5. Kriteriji in merila za ovrednotenje
vlog:
5.1. Dodatna strokovna usposobljenost
in strokovne izkušnje: največ 20 točk;
5.2. Zdravstveno vzgojno delo in vključitev v izvajanje preventivnih programov v obdobju 2003 do 2007: največ 10 točk;
5.3. Vizija dela: največ 15 točk.
6. Postopek in rok za oddajo vlog:
6.1 Vloge in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, v času od 8. do 13. ure,
ob sredah od 8. do 17. ure, ali na spletni
strani www.velike-lasce.si Ponudnik za podelitev koncesije lahko zahteva pojasnila in
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
do vključno 7 dni do poteka roka za oddajo
ponudbe po pošti na naslov: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali
po e-pošti: veronika.vasic@velike-lasce.si.
V postopku javnega razpisa za podelitev
koncesije lahko sodelujejo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
zasebne dejavnosti v zdravstvu.
Kandidat, ki se prijavlja na razpis, lahko
kandidira za posamezni razpisani program,
za katerega se podeljuje koncesija ali za vse
programe skupaj.
6.2. Rok za oddajo vlog
Rok za prijavo na razpis za podelitev
koncesije je 9. maj 2008 do 12. ure. Vloge
morajo biti oddane na naslov: Občine Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za podelitev koncesije v zdravstvu«,
na hrbtni strani mora biti naveden naslov
ponudnika.
7. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo v petek, 9. maja 2008
ob 12.30, v prostorih Občine Velike Lašče.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Postopek odpiranja in ocenjevanja ponudb vodi razpisna komisija, ki jo imenuje
župan. Komisija bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu organu.
Po pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZDej,
bodo koncesije podeljene z upravno odločbo.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko razpis za to
koncesijo ponovi oziroma v primeru, da ni
ustreznih kandidatov za vse razpisane programe, se koncesija lahko ne podeli.
8. Obvestilo o izidu razpisa in podpis
koncesijske pogodbe
Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku
roka za zbiranje prijav.
Koncesijska pogodba bo z izbranimi kandidati sklenjena v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
Občina Velike Lašče
Št. 410-0023/2008
Ob-3128/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2008 in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 87/07) Občina Kozje objavlja
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javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Kozje v letu 2008
I. Naročnik: Občina Kozje, Kozje 37,
3260 Kozje.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Kozje 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. Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
4. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 ki
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Občine Kozje 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 (4.
točka 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 iz ukrepa tehnična pomoč
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani
izvajalci);
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
Kozje za leto 2008.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
21.800,00 EUR, od tega 11.800,00 EUR za
kmetijsko mehanizacijo in 10.000,00 EUR
za naložbe v posodobitev hlevov,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 6.500,00 EUR, od tega 3.500,00
EUR za urejanje pašnikov in 3.000,00 EUR
za izvedbo agromelioracijskih del.
Predmet pomoči:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
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– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc; razen nosilnih sten in stropov,
fasad, streh ipd.;
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prilagoditev novo
uvedenim standardom (oprema za osvetlitev hleva in izgradnja boksov za prosto rejo
telet); razen nosilnih sten in stropov, fasad,
streh ipd.;
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
proizvedene v EU, (samo traktorski priključki, razen gozdnih) in opreme, vključno z računalniško programsko opremo.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali (pogoj je, da
se ogradi najmanj 1 ha pašnika);
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del (ne na plazovitih območjih) in ureditev
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti
v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih
gospodarstvih; sofinancira se agromelioracija največ 2 ha/kmetijsko gospodarstvo).
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj 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
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
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
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.
– Za isto vrsto priključka upravičenec ne
more kandidirati oziroma pridobiti sredstev
v roku 5 let od prejema sredstev.
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– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občin Kozje 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 Šmarje pri Jelšah);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Šmarje pri Jelšah);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2008 (2007) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– 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 in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Šmarje pri Jelšah);
– 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 pridobitev 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, drenažna dela ali opre-

mo za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine, razen za agromelioracije,
– 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;
– 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 1698/2005).
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 nove kmetijske mehanizacije (samo traktorskih priključkov, razen
gozdnih) in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– 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
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitve travinj, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, stroški izdelave elaborata, nakup
patentov in licenc …).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 €, najvišji znesek pa 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 dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
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
4.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinan-
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ciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Cilj ukrepa:
– Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih
vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– sofinancira se zavarovalna premija pri intenzivni proizvodnji kmetijskih kultur nad 1 ha
poljščin, pri trajnih nasadih nad 25 arov,
– 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 Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2008 (2007) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– sklenjeno zavarovalno polico za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2008 oziroma za zavarovanje živine po
15. 11. 2007.
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 nimajo
sedeža v občini.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna
do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja
živali zaradi bolezni in zavarovanja posevkov in plodov.
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 5 €, največji pa 1.000 € na upravičenca
na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
500,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški, nastali z zaokrožitvijo zem
ljišč.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in
s tem zmanjšati stroške pridelave.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,

– najmanjša velikost zemljišča, ki se zaokrožuje, znaša 0,3 ha,
– 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 Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2008 (2007) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– kopijo katastrskega načrta;
– posestni list, mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju
zemljišč kmetijskega gospodarstva;
– notarsko overjeno pogodbo;
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla.
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.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 100% upravičenih stroškov, nastalih
z zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičeni stroški so stroški pravnih in
upravnih postopkov.
Največji znesek dodeljene pomoči znaša
500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000,00 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 storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,
– 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 Kozje za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
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– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev za leto
2008;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja,
– za društva:
– potrdilo o registraciji društva,
– podatek o številu vseh članov društva, za člane iz Občine Kozje pa poimenski
seznam,
– letno poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2007,
– vsebinsko in finančno ovrednoten
program dela za leto 2008.
Občina Kozje z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– 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% upravičenih
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, 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).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, najvišji pa 5.000 € na projekt.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa
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V. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Razpis je odprt:
– za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo do 25. 4.
2008,
– za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij do 30. 6. 2008,
– za ukrep Pomoč za zaokrožitev zemljišč do 30. 6. 2008,
– za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu do 25. 4. 2008.
Za pravočasne se štejejo vse vloge, ki
bodo prispele do navedenega datuma ali so
do vključno tega datuma oddane na pošto.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje v letu
2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom
in so navedene v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«, na naslov Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kozje, po končanju javnega razpisa. Komisija bo opravila pregled
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in
meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
Kolikor bo višina zaprošenih upravičenih
sredstev večja, kot je na razpolago sredstev v proračunu, bo znesek sofinanciranja
proporcionalno zmanjšan vsem upravičencem.
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 in opravičljivih stroških za posamezen
ukrep in namen, za katerega so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za
katera so sredstva namenjena, in sicer za
ukrepa pod točko 1 in 4.
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 zavržene
oziroma zavrnjene in ne bodo obravnavane
v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60
dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi
kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev. Pogodba mora biti dostavljena na občino v roku 8 dni od prejema
poziva za dostavo, sicer se šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo za pridobitev 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 s prilogami mora biti
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dostavljen na Občino Kozje najkasneje do
30. 10. 2008.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 30. 10. 2008, komisija ne bo upoštevala.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje opravlja
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 Kozje 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 Kozje (www.
obcina-kozje.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine
Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. Vse informacije lahko zainteresirani dobijo pri Suzani
Kunst, tel. 03/800-14-00 ali 03/800-14-13,
vsak delovni dan v času uradnih ur.
Občina Kozje
Št. 352-11/2008-1
Ob-3129/08
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ob uporabi določb Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in
18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04
in 34/04) in Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06–UPB in
105/06) objavlja
javni razpis
za oddajo tržnih stanovanj v najem za
določen čas
1. Predmet oddaje:
– Enosobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka Kledeta 3
v Postojni, s površino 44,09 m2 za izhodiščno najemnino 156 EUR.
– Štirisobno stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka Kledeta 5 v Postojni, s površino 89,10 m2
za izhodiščno najemnino 360 EUR.
– Enosobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka Kledeta 7
v Postojni, s površino 42,70 m2 za izhodiščno najemnino 141 EUR.
Stanovanja bosta vseljiva predvidoma
v aprilu 2008 in se oddajajo za dobo petih
let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne
najemnine, plačati pa jo je potrebno pred
vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega
razmerja najemniku vrne pod pogoji, ki jih
natančneje določa najemna pogodba.
Izhodiščna najemnina za stanovanja je
določena na podlagi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavlja-

nje subvencioniranih najemnin (Uradni list
RS, št. 131/03 in 142/04).
2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve profitnega stanovanja po tem razpisu so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna,
– dohodku prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04 in 34/04).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro
V primeru, da bo interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri
oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev
(državljanstvo RS, stalno bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene
najemnine in materialno stanje vlagatelja in
bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z njim
uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja
višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na
spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno petka, 4. 4. 2008 do 12. ure na
naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, s pripisom (Javno zbiranje ponudb
– oddaja tržnih stanovanj za določen čas).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki
bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po
izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki
bodo pisno obveščeni najpozneje v roku
15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodba, in
sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
najemne pogodbe v roku, se šteje, da je
odstopil od ponudbe in se najemna pogodba
lahko sklene z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 330-0017/2008
Ob-3135/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
30. člena Statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno be-
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sedilo – UPB-1) ter Odloka o proračunu
Občine Puconci za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 116/07) objavlja Občina Puconci,
Puconci 80
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti na področju
kmetijstva v Občini Puconci v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 10.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Puconci oziroma, ki delujejo
na področju kmetijstva v Občini Puconci.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu
s predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in
s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– program dela za leto 2008;
– pisni zahtevek z zahtevanimi prilo
gami.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Puconci,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina in kvaliteta predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih
v letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja
Do 50% upravičenih stroškov izkazanih
na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1.
2008. Dodeljena sredstva se morajo porabiti
v letu 2008.
VIII. Vsebina vloge: razpisna dokumentacija se dobi na sedežu uprave Občine Puconci oziroma je objavljena na spletni strani
Občine Puconci www.puconci.si.
IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do 30. 9. 2008.
Vloga se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci ali se pošlje
na naslov Občina Puconci, Puconci 80,
s pripisom »Razpis društvene dejavnosti
– kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan, predvidoma
v prvi polovici meseca decembra.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog
ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki
so navedena v javnem razpisu. Na podlagi
ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan
s sklepom.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Občine Puconci v roku osem dni od prejema sklepa.
Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci
Št. 330-0018/2008
Ob-3136/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
na področja razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 73/07)
ter Odloka o proračunu Občine Puconci za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 116/07) objavlja
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci
javni razpis
za dodelitev sredstev na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Puconci za leto 2008
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2008 v okvirni višini 94.500,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih
zemljišč in gozdov v okvirni višini 17.000
EUR,
– 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 59.500 EUR,
– 4011008 Regresiranje zavarovanj posevkov v okvirni višini 15.000 EUR,
– 4102171 Regresiranje obrestne mere
v okvirni višini 3.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati
za nazaj za dejavnosti, ki so bile že izvedene. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju do 15. 12.
2008. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
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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.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov naložb,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi itd.),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
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Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska
poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak,
čebelnjak itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje
izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
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izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročajo neugodne vremenske razmere.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi
predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem
sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kme-

tijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Puconci, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Puconci za leto 2008 v okvirni višini
8.000 EUR na proračunski postavki 4011002
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na
območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
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– stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2008 do 15. 12. 2008,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2008 do 15. 12. 2008.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do
15. 12. 2008.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 15. 12. 2008.
Rok za oddajo vloge:
– do 30. 9. 2008 za prvo odpiranje in
obravnavo vlog in
– do 15. 12. 2008 za drugo odpiranje
vlog.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave
Občine Puconci in objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si, se lahko
vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine
Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80.

V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija bo prvič odpirala in obravnavala
vloge prispele do 30. 9. 2008 in drugič vloge
prispele do 15. 12. 2008. Komisija bo po
vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravila
strokovnih pregled vlog. Ocenila jih bo na
podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa
ter pripravila predlog prejemnikov sredstev,
ki ga bo predložila županu. Na podlagi predloga komisije bo župan izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki bo v obrazložitvi
utemeljil svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od pregleda vlog pisno pozvala, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci
Št. 144/2008
Ob-3137/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Hodoš (Glasilo Őrség, letnik VIII,
številka 21, april 2007) v nadaljevanju Pravilnik ter Odloka o proračunu Občine Hodoš
za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 25/08), objavlja
Občina Hodoš
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Hodoš za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Hodoš za leto 2008, ki jih upravičencem
zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega
programa športa za leto 2008 ter Proračuna
Občine Hodoš za leto 2008.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hodoš,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– da imajo organizirano redno dejavnost
in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, kolikor so organizirani
v skladu z Zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Vsebine letnega programa športa za
leto 2008 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Hodoš iz proračuna za leto 2008: za
izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v proračunu Občine Hodoš za leto
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2008 ter v skladu z Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Hodoš zagotavljajo sredstva po postavki 18048
pod kontom 4120007 v višini 7.500 €.
IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dobljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa
športa v letu 2008 morajo njihovi prejemniki
porabiti najkasneje do 31. 12. 2008.
V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno v tajništvu župana Občine Hodoš, Hodoš 52 ali po predhodnem
pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar
najkasneje 15 dni po objavi.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Hodoš
oziroma po tel. 02/559-80-21, vendar najkasneje 15 dni po objavi.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na
območju Občine Hodoš,
– dokazilo, da je izvajalec registriran
v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa in ima plačano članarino,
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo
vlogo osebno na Občino Hodoš ali pošljejo
po pošti na naslov: Občina Hodoš, Hodoš
52, 9205 Hodoš – Hodos, najkasneje do
21. aprila 2008 do 9. ure.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos,
– na prednji levi strani spodaj: Javni
razpis za sofinanciranje letnega programa
športa za leto 2008 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno
najkasneje v 15 dneh po preteku roka za
predajo vlog.
IX. Rok za pritožbe: vlagatelj, ki meni
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa ter razpisne dokumentacije in mu
razpisana sredstva neopravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma
pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Hodoš
Št. 122-23/2008-2
Ob-3158/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Radeče za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 26/07) in
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče (Ur. l.
RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče
razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti
s strani občine.
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Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme
izvajalcev programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko
organizacije, društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje socialnih in
humanitarnih dejavnosti in na tem področju
tudi delujejo.
Višina razpisanih sredstev: orientacijska
vrednost razpisanih proračunskih sredstev
za leto 2008 je 7.000,00 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo
program sestavljen tako, da vključuje tudi
občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto
aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah in na spletni strani
Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do
odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se
pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času
razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče
ter na spletni strani www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih
in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.
Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 7. 4. 2008, do 14.30, v vložišču
Občine Radeče ali tega dne s priporočeno
pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za vsak
program na svojem obrazcu.
Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Pristojna strokovna služba občinske
uprave lahko pozove posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh po
odpiranju vlog.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi
predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
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pristojna strokovna služba občinske uprave
izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo
županu občine v roku osmih dni od prejema
sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh
od prejema pritožbe. Županova odločitev je
dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov
sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Radeče
Št. 410-58/2008
Ob-3162/08
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07 z dne
21. 12. 2007), Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01 in 20/06),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
12/08 z dne 1. 2. 2008), mnenja Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št. priglasitve: K-BE176-5880416-2007
z dne 19. 12. 2007, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu
2008
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2008.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
51.600,00 EUR in za pomoči po pravilu »de
minimis« 11.800,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ureditev pašnikov
in trajnih nasadov, posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev
na področju kmetijstva ne sme biti začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev.
Upravičeni stroški po tem razpisu so tisti, ki
bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 20. novembra 2008 (skrajni
rok za oddajo zahtevka za izplačilo državne
pomoči).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu »de
minimis« se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2008 do 20. 11. 2008.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št.
1857/2006)
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev:

proračunska postavka 4001110 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000,00 EUR;
proračunska postavka 4001111 – naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo – trajni nasadi: 10.500,00 EUR.
Sofinancirajo se:
1. naložbe v hleve s pripadajočo opremo
(oprema za krmljenje, molžo, izločke) za
prirejo mleka, jajc in mesa,
2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
3. nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo,
4. prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
5. nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali,
temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški
novogradnje in adaptacije hlevov, stroški
nakupa in montaže tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo, izločke …),
– nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški
izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu
z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme
in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– potreben načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu z veljavno zakonodajo,
– plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe,
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali,
– kopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljen trajni nasad oziroma
dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno
obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne
pogodbe,
– ponudbe oziroma predračune ali druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – pašniki: 10.500,00 EUR.
Sofinancirajo se:
1. naložbe v obnovo in postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali,
2. naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj
25%.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju Občine Ilirska Bistrica in niso
podjetja v težavah.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna
dokumentacija, obrazec 1 – sofinanciranje
naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,

– kopijo dokazila o lastništvu za parcele,
kjer bo postavljena pašna ograja oziroma
namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter
izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg,
kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
B. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001104 – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – izobraževanje kmetov: 5.200,00 EUR;
proračunska postavka 4001106 – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
– društva: 4.400,00 EUR.
Sofinancirajo se:
1. programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije
registrirane za izvajanje teh aktivnosti na
področju kmetijstva,
2. izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
– stroški honorarjev 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,
– stroški udeležbe forumov, razstav in
sejmov,
– potni stroški,
– stroški najemnin razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in
zmagovalca,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz Občine Ilirska Bistrica ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci:
– neprofitne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju
Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 3 – sofinanciranje tehnične
podpore v kmetijstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti ter se-
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znamom udeležencev, predračune oziroma
druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006)
C. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001105 – zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu:
1.300,00 EUR.
Sofinancirajo se:
– programi izobraževanja, usposabljanja
in informiranja za področje gozdarstva, ki
ga bodo izvajale organizacije, registrirane
za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj),
– izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja,
– stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih
ekskurzijah,
– potni stroški,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih (do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
– stroški izdaje publikacij, katalogov (ki
predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Ilirska Bistrica).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 100% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na
področju gozdarstva in delujejo na območju
Občine Ilirska Bistrica,
– registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na
področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 4 – sofinanciranje tehnične
podpore v gozdarstvu,
– finančno ovrednoten letni program dela
izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti ter seznamom udeležencev, predračune oziroma
druga ustrezna dokazila,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …)
D. Sofinanciranje naložb za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji:
10.500,00 EUR.
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene:
– predelava kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč,
gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov),
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– turizem na kmetiji,
– izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki),
povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji
(peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic)
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ki jo
izdela za to pristojna institucija,
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala in del za gradnjo ali
obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti,
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
promocija,
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah,
forumih, publikacije),
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, 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 Ilirska Bistrica.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 2 – naložbe v dopolnilno
dejavnost,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero se
kandidira na ta razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave
na ta razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja,
da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da
so lahko začeti pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2008.
Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti do 20. novembra 2008 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji,
zaključeno izobraževanje), upravičenci pa
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morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela izstaviti najkasneje do 20. novembra 2008, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica ali osebno v sprejemni pisarni
občine do vključno 30. 4. 2008, do 12. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis – kmetijstvo 2008«. V primeru,
da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana. Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove prosilca, da jo v roku
8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne
obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se
vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Predlog komisija o upravičenosti dodelitve sredstev predloži v potrditev županu. Na osnovi
potrjenega predloga za razdelitev sredstev
bo Občina Ilirska Bistrica v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških
ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska
Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil
ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen s tem razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 7.
ure do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do
izteka prijave na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani na tel. 05/714-13-61, osebno
pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-3169/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIL – UPB 1,
(Uradni list RS, št. 77/07), Pravilnika o so-

financiranju programov in dejavnosti na področju kulture v Občini Lendava (Uradni list
RS, št. 29/04), Pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 13/08)
in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06),
Občina Lendava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov v letu 2008,
ki jih bo Občina Lendava sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. V postopku izbire kulturnih programov
in projektov, prijavljenih na javni razpis za
sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v letu 2008, ki jih bo Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi in projekti, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirale naslednje kulturne dejavnosti: glasbena, folklorna, plesna, gledališka in lutkovna
dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in založništvo, filmska in video produkcija ter fotografija, izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja kulture, novi mediji
in druge vsebine s področja kulture.
3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji
izvajalci javnih kulturnih programov:
– kulturna društva in njihove sekcije, zveze kulturnih društev,
– zavodi, skladi, samostojni kulturni
ustvarjalci, zasebniki, društva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost.
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava, v času uradnih ur. Dokumentacija je
objavljena tudi na spletni strani občine na
naslovu: www.lendava.si.
5. Rok za prijavo na javni razpis je do
23. 4. 2008 do 12. ure. Za pravočasno se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
6. V roku prispele ponudbe, popolne
in pravilno izpolnjene, bodo ovrednotene
v skladu z merili za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov na področju
kulture v Občini Lendava. Pogoji in merila so
sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih
programov in projektov bo župan za leto
2008 sklenil pogodbo o sofinanciranju.
8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Lendava, Urad župana,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava, v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov
v letu 2008 – ne odpiraj«.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite
pri Beati Lazar, tel. 02/577-25-500 ali osebno na Glavni ulici 20, v Lendavi.
Občina Lendava
Št. 122-10/2008
Ob-3203/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) in 3. člena
navodila o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
110/00), razpisuje Občina Črnomelj
javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2008 namenjena za sofinanciranje
socialno varstvenih programov na območju
Občine Črnomelj v letu 2008.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2008
naslednja sredstva:
– proračunska postavka 20049006
– 2001902, konto 412000 – sofinanciranje
programov humanitarnih društev 17.000,00
EUR;
– proračunska postavka 20049004
– 2001401, konto 411999 – sofinanciranje
letovanja socialno in zdravstveno ogroženih
otrok 1.700,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Črnomelj, 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 ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Črnomelj;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za
občane Občine Črnomelj.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.
3. V letu 2008 bo Občina Črnomelj sofinancirala naslednje naloge in programe
s področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; skupine ostarelih za samopomoč; organiziranje
prostovoljnega dela z mladimi;
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za sofinanciranje socialno
varstvenih programov na območju Občine
Črnomelj za leto 2008 in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletni strani Občine Črnomelj www.
crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na

območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo
upravne enote o registraciji društva in statut
oziroma pravila društva, kolikor le-to prvič
kandidira na zadevnem področju;
c) kratko vsebinsko in finančno poročilo
za leto 2007;
d) izjava, da imajo urejeno evidenco
o članstvu in plačani članarini.
5. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsakega prijavljenega programa,
iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki, s prikazom finančne konstrukcije
le-tega.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev:
– popolna razpisna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Črnomelj;
– kvaliteta programov;
– množičnost vključenih članov iz Občine
Črnomelj.
7. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 7. 5. 2008 do 16. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – Socialno varstvo 2008, Ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva
in naslova društva v zgornjem levem kotu.
Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh
(tel. 07/30-61-100).
8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 610-4/2008
Ob-3204/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) ter 6. in 10.
člena Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne
ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju
Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 13/01) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj
za leto 2008
Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
leto 2008, namenjena sofinanciranju letnih
kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2008.
Predvidena višina sredstev je 32.800,00
EUR.
2. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo kulturna
društva in ostala društva, ki imajo v okviru

Št.

29 / 21. 3. 2008 /

Stran

1133

svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni
kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Črnomelj;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
3. Na javni razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti se lahko
prijavijo kulturna društva in druga društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji
društva oziroma potrdilo upravne enote, da
je društvo registrirano na območju Občine
Črnomelj;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
4. Občina Črnomelj bo sofinancirala programe in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov,
gledaliških predstav in drugih kulturno
– umetniških dogodkov s pomočjo medijev
ter radijski in televizijski kulturno-umetniški
program;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kulture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.
5. Občina Črnomelj bo sofinancirala kulturne prireditve v okviru zgoraj predvidenih
sredstev, in sicer:
– Dan državnosti – 1.300,00 EUR;
– Dan samostojnosti – 1.100,00 EUR;
– Ob Dnevu mrtvih – 500,00 EUR.
6. Prijava mora vsebovati:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2008 in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletni
strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si in
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v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj;
b) dokazilo o sedežu na območju Občine
Črnomelj; kolikor se društvo prvič prijavlja
na javni razpis za zadevno področje pa tudi
statut oziroma pravila društva;
c) vsebinsko in finančno poročilo o delu
za leto 2007;
d) izjavo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu ter plačani članarini.
7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena
k razpisni dokumentaciji.
8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave,
ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele do 7. 5. 2008 do 16. ure v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis
– Kultura 2008, Ne odpiraj« na sprednji strani
ter navedbo naziva in naslova društva v zgornjem levem kotu. Kontaktna oseba: Vladka
Kostelec Peteh, (tel. 07/30-61-100).
9. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 410-50/2008
Ob-3205/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) in 2. člena
Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj
in drugih institucij (Ur. l. RS, št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij, društev, združenj in drugih
institucij za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2008, namenjena za sofinanciranje
programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2008.
2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 5.700,00 EUR.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo neprofitne organizacije, društva, združenja in druge institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Črnomelj;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti;
– redno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Črnomelj, oziroma ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju
dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
4. V letu 2008 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih
institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge;
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne
enote o registraciji društva;
c) statut društva;
d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2007;
e) izjavo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom finančne konstrukcije.
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade
za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije so
dosegljivi na spletni strani Občine Črnomelj
www.crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 7. 5. 2008, do 16. ure,
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – Druga društva 2008, Ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva v zgornjem levem kotu. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel.
07/30-61-100).
10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega
razpisa in vrednotenja letnih programov.
O izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
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Javne dražbe
Št. 352-16/2007/6
Ob-3133/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Parmova 53,
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
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: solastniški
delež Republike Slovenije na nepremičnini
na naslovu Perovo 20, Kamnik, parc. št.
849/13, vl. št. 2122, k.o. Kamnik. Prostori
v polkleti in pritličju poslovne stavbe predstavljajo delež do 226/1000. Solastnik uporablja objekt za veterinarsko dejavnost.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Za solastniški delež Republike Slovenije
na nepremičnini parc. št. 849/13, k.o. Kamnik, vl. št. 2122, na naslovu Perovo 20,
Kamnik, je izklicna cena 60.000,00 EUR,
najnižji znesek njenega višanja pa 500,00
EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vključuje
zneska zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
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 v prostorih Veterinarske uprave
RS, Parmova 53, Ljubljana, v sejni sobi v 2.
nadstropju, in sicer v torek, 8. 4. 2008, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za solastniški delež Republike Slovenije do 226/1000 na nepremičnini na naslovu Perovo 20, Kamnik,
parc. št. 849/13, vl. št. 2122, k.o. Kamnik, znaša 6.000,00 EUR in se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
23124-4200002-00770108, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Perovo 20,
Kamnik.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe: kontaktna
oseba za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je
Mojca Mernik, Veterinarska uprava RS, Parmova 53, Ljubljana, tel. 01/300-13-45, e-pošta: mojca.mernik@gov.si. Javna dražba bo
objavljena tudi na spletni strani organizatorja
javne dražbe: http://www.vurs.gov.si/. Ogled
predmeta javne dražbe bo potekal v sredo,
2. 4. 2008 od 9. do 12. ure.

9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-3187/08
Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ljubljana, Masarykova 16, na podlagi sklepa Vlade RS, št. 47803-925/2007/4
z dne 10. 1. 2008 in skladno z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 12/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 83/07) objavlja
javno dražbo
1. Predmet prodaje:
– podvložek št. 2503/24 – na nepremičnini z ident. št. št. 659-4508.ES-24 – poslovni prostor št. K4 v kletni (etaža 1) v izmeri
171,22 m2,
– podvložek št. 2503/25 – na nepremičnini z ident. št. št. 659-4508.ES-25 – večna-

menska dvorana K3 v kleti (etaža 1) v izmeri
199,26 m2,
– podvložek št. 2503/26 – na nepremičnini z ident. št. št. 659-4508.ES-26 – večnamenska dvorana K2 v kleti (etaža 1) v izmeri
244,85 m2,
ki se nahajajo v kleti objekta Ljubljanska
ul. 42 v Mariboru, na parc. št. 1609/20, k.o.
Tabor.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
Izklicna cena: za nepremičnine, navedene v tč. 1 je 298.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR. Kupec je dolžan
plačati na izklicano ceno davek na promet
nepremičnin.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od dneva
javne dražbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec ne plača v navedenem roku.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v sredo, 2. aprila 2008, v predavalnici UP-4, višje pritličje Živilske šole Maribor, Park mladih 3, z začetkom ob 14. uri.
5. Drugi pogoji:
5.1. na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; pravne osebe
s sedežem v RS in fizične osebe, ki so
državljani RS, kar dokazujejo pred dražbo
z izpisom iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu;
5.2. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
5.3. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od
izklicne cene za nepremičnino. Varščina se
plača na račun EZR št. 01100-6300109972
s sklicem 18 3311-7141998-2007000. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10
dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli
dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh po
dražbi ali ne plača kupnine v roku 8 dni
po podpisu pogodbe, se vplačana varščina
zadrži;
5.4. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 5. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
5.5. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
5.6. nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno;
5.7. komisija Ministrstva za šolstvo in
šport za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve
pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne
dokazljive stroške nastopa na javni dražbi.
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6. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogled nepremičnine se
lahko dogovorite z Mitjem Maruško, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Masarykova, 1000 Ljubljana, oziroma po
tel. 01/400-52-63, faksu 01/400-53-27, ali
e-pošti: mitja.marusko@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 063-014/2004
Ob-3075/08
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št.
119/07) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2 in parc.
št. 491/9, njiva v izmeri 9 m2, obe vpisani
pri vložku 448, k.o. Štanga. Nepremičnini
pod to točko se prodajata skupaj. Izklicna
cena 35.200,00 €. Nepremičnini sta prosti
vseh bremen.
Navedena cena ne vključuje 20% DDV.
Davek plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 14, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Staretov trg
25, v Šmartnem pri Litiji, ident. št. 14.E, vpisan pri podvložku št. 1158/15 k.o. Šmartno,
z neto uporabno tlorisno površino 50,87 m2,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter
skupnimi deli in napravami.
Izklicna cena 50.000,00 €. Stanovanje je
obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 12. 2008. Navedena cena
ne vsebuje 2% davka od prometa z nepremičninami. Davek plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine navedene v točki 2.1 in 2.2.:
400,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje
do 9. 4. 2008 po pošti oziroma najkasneje
do 14. ure istega dne, osebno na sedež
Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
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– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in
s.p.), in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe).
4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na
podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt pri
UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193, z navedbo »varščina za javno dražbo«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnini iz točke 2.1 se prodajta
skupaj. Vse nepremičnine, ki so predmet te
javne dražbe, se prodajajo po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.

– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin iz točke 2.1. te dražbe se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe za
nepremičnino pod točko 2.2 se ustrezno
podaljša za čas, ki je zakonsko potreben,
da se o uveljavljanju predkupne pravice
izjavijo predkupni upravičenci. Predkupnim
upravičencem bo ponujen odkup stanovanja pod enakimi pogoji in z enako kupnino,
kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka za uveljavljanje
predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi
možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu
varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu vrne v roku 10 dni
od izteka roka za uveljavljanje predkupne
pravice. Pogodba se v tem primeru sklene
v roku 15 dni od izteka roka za uveljavljanje
predkupne pravice.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih
rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji
njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa pogodbe na podračunu pri UJP
Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 10. 4.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji:
– za nepremičnini pod točko 2.1 ob
9. uri,
– za nepremičnino pod točko 2.2 ob
9.30.
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1 in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 01/89-62-770
(kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks
01/89-62-773, e-pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
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Št. 032-53/2008
Ob-3171/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:
2.1 Poslovni prostor – lokal št. L-2 v izmeri 52,85 m2 v III. gradbeni fazi, ki se nahaja v kleti in pritličju poslovno-stanovanjske
stavbe na naslovu Žabjak 7 in predstavlja
solastniški delež do 210/1000 parcele št.
134.S – stavbišče s stanovanjsko stavbo
85 m2, vl. št. 151 k.o. Ljubljana Mesto.
Izklicna cena: 82.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 253/13 travnik v izmeri 558 m2,
vpisano v vl. št. 517 k.o. Črnuče.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 6/3-1 – Gmajna, v površinah
namenjenih za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja BS 6/3 -1 – Gmajna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare
Črnuče, BS 6/3-1, -2 – Gmajna, BS 6/4-1,
-2, -3, -4 – Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR
6/1 (Ur. l. RS, št. 52/97, 87/99) in Odlokom
o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št.
26/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99,
18/02, 118/03, 123/04), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 A/1 – območje individualne stanovanjske gradnje.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 279.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
2.3 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 1222/16 travnik v izmeri 850 m2,
vpisano v vl. št. 788 k.o. Lipoglav.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 13/4 – Mali Lipoglav,
v površinah namenjenih za stanovanja in
spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja MS 13/4 – Mali Lipoglav, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za planski celoti M12 Besnica in M13
Lipoglav (Ur. l. RS, št. 70/95), ki predmetno
zemljišče uvršča v morfološko enoto 2 A/2 –
območje individualne stanovanjske gradnje.

Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 85.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% DDV.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod
točko 2.1, 2.2 in 2.3 je 5.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
4.3 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 Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
4.4 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.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremičnino pod
zap. št.:
2.1: št. računa 01261-0100000114 sklic
na številko: 000-18000,
2.2: št. računa 01261-0100000114 sklic
na številko: 007-19000,
2.3: št. računa 01261-0100000114 sklic
na številko: 007-19000
v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 10. 4.
2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11 (dvorana),
z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
10. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
10.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
11. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
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7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku
ali pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki in predkupni upravičenci
morajo do začetka javne dražbe vplačati
varščino, ki znaša 20% izklicne cene:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko
201006, z navedbo: »plačilo varščine – javna dražba Žabjak 7« za posl. prostor v k.o.
Ljubljana Mesto;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko
201006, z navedbo: »plačilo varščine – javna dražba BS 6/3-1 Gmajna« za zemljišče
v k.o. Črnuče;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko
201006, z navedbo: »plačilo varščine – javna dražba MS 13/4 Mali Lipoglav« za zemljišče v k.o. Lipoglav.
8.2 Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled posl. prostora oziroma zemljišča
– lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelku za
ravnanje z nepremičninami, in sicer:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 na tel.
01/306-11-45, kontaktna oseba Aleksandra
Šavor;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 in 2.3
na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka
Božnar-Štampfel.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino
brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Ob-3068/08
Na podlagi 11. in 12. člena Sklepa
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02)
nadzorni svet Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada, objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice.
1. Pogoji za delovno mesto:
– najmanj univerzitetna izobrazba;
– najmanj pet let vodstvenih izkušenj na
področju filmske dejavnosti;
– poznavanje področja dela javnega
sklada;
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela;
– aktivno znanje slovenščine in najmanj
enega svetovnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot
treh mesecev, če ta še ni izbrisana.
2. Zahtevana dokazila:
– overjena kopija diplome ali magisterija,
pridobljenega v Republiki Sloveniji, ali nostrificirana tuja diploma oziroma magisterij
ali doktorat;
– kopija delovne knjižice;
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih so razvidna znanja
iz druge, tretje in četrte alinee točke 1 tega
razpisa;
– potrdilo o aktivnem znanju najmanj
enega svetovnega jezika (kot potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika bo nadzorni svet
Filmskega sklada upošteval potrdila, ki jih
izda Državni izpitni center, in certifikate oziroma dokazila o uspešno opravljenem izpitu
iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazila o šolanju
v tujini);
– izjavo, da kandidat ni bil obsojen na
kazen zapora več kot treh mesecev, če ta
še ni izbrisana.
Kandidat mora vlogi priložiti tudi vizijo
oziroma program razvoja Filmskega sklada
v naslednjih štirih letih.
Prijave z zahtevanimi dokazili ter vizijo oziroma programom razvoja Filmskega
sklada v naslednjih štirih letih naj kandidati oddajo najkasneje do 21. aprila 2008 na
naslov: Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj - razpis za
direktorja/direktorico sklada«.
Nadzorni svet Filmskega sklada bo
obravnaval vse vloge, ki bodo prispele na
naslov Filmskega sklada do 21. aprila 2008
oziroma bodo na ta dan oddane na pošti kot
priporočena poštna pošiljka. Nadzorni svet
Filmskega sklada bo obravnaval le tiste vloge, katerim bodo priložena vsa zahtevana
dokazila iz 2. točke tega javnega razpisa, ter
vizija oziroma program razvoja Filmskega
sklada v naslednjih štirih letih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje mandatne dobe, ki traja štiri leta. Predvideni nastop dela je 15. maj 2008.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku osmih dni po imenovanju kan-

didata oziroma izdaji sklepa o neuspelem
javnem razpisu.
Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko kandidati dobijo na tel.
01/234-32-00 (kontaktna oseba je Danica
Baiee).
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Št. 161107-08-0211
Ob-3076/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto
višji svetovalec v Sektorju za upravni
postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželen izpit:
– državni pravniški izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma
o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);

– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi podatke iz 5. alineje iz uradnih evidenc.
V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zastopanje v postopkih upravnega
spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Sektorju za upravni
postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana,
v nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 1101-10/2008 višji svetovalec v Sektorju za upravni postopek na
drugi stopnji s področja carinskih in davčnih
zadev«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na številko
01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa ga. Žlender na
številko 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 107
Ob-3082/08
Svet Javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1,
8351 Straža na podlagi sklepa z dne 5. marca 2008 razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – ZOFVI-UPB5), in sicer:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo
in da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal
funkcijo ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit, oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu
po začetku mandata,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/ka mora, poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev k vlogi priložiti
tudi program vodenja zavoda in kratek življenjepis. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a
za dobo pet let. Predvideni pričetek dela je
16. 10. 2008, oziroma skladno s sklepom
o imenovanju ravnatelja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava
za razpis za delovno mesto ravnatelja« na
naslov: Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, in sicer v roku 8 dni
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o imenovanju pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Vavta vas
Št. 110-67/2008
Ob-3085/08
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 Domžalah.
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. 110-18/2008-1
Ob-3138/08
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
višji svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj
informacijske infrastrukture in mednarodno sodelovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne ali ekonomske
smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
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nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri pripravi vsebine razpisa,
– spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi
listinami in dokazili ter preverjanje njihove
skladnosti s pogodbo,
– posredovanje zahtevkov za dopolnitev
oziroma ponovno pripravo zahtevka,
– vsebinski pregled poročil o delu na
projektu oziroma programu in potrjevanje
skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom,
vlogo in pogodbo,
– potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s podpisom,
– komuniciranje s prejemniki v primeru
odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje izvajanja pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih dodatkov k pogodbam,
– vodenje dokumentacije o projektu,
– priprava seznama pregledanih računov,
– zavrnitev računa oziroma celotnega
zahtevka za plačilo v primeru ugotovljenih
neskladij, ter ni mogoče upoštevati delnega
zahtevka za izplačilo,
– priprava in posredovanje poročila
o nepravilnostih skrbniku proračunske postavke.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– kandidati s tehnično izobrazbo,
– pripravljanja javnih razpisov,
– poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij,
– poznavanje javno zasebnega partnerstva,
– poznavanje računovodstva in financ.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu viš-
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ji svetovalec III z možnostjo napredovanja
v naziv višji svetovalec II oziroma višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Višji svetovalec v Direktoratu za elektronske
komunikacije, Sektor za razvoj informacijske
infrastrukture in mednarodno sodelovanje,
številka: 563«, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja in
o delovnem področju daje Mojca Jarc, tel.
01/400-32-50.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-19/2008-1
Ob-3139/08
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 70.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 63/07 - UPB3) in 23. člena Zakona
o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in
103/07) javno objavo za prosto uradniško
delovno mesto
svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj informacijske infrastrukture in mednarodno
sodelovanje za določen čas, za čas izvajanja projekta tehnične pomoči ESRR do
31. 8. 2015 oziroma do zaključka projekta
tehnične pomoči.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali tehnične smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
oziroma 7 mesecev za univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
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to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi
listinami in dokazili ter preverjanje njihove
skladnosti s pogodbo,
– posredovanje zahtevkov za dopolnitev
oziroma ponovno pripravo zahtevka,
– vsebinski pregled poročil o delu na
projektu oziroma programu in potrjevanje
skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom,
vlogo in pogodbo,
– potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s podpisom,
– komuniciranje s prejemniki v primeru
odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje izvajanja pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih dodatkov k pogodbam,
– vodenje dokumentacije o projektu,
– priprava seznama pregledanih računov,
– zavrnitev računa oziroma celotnega
zahtevka za plačilo v primeru ugotovitve,
da dobava blaga ali opravljene storitve niso
v skladu s pogodbo in obveščanje finančne
službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– pripravljanja javnih razpisov,
– poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij,

– poznavanje javno zasebnega partnerstva,
– poznavanje računovodstva in financ.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec, pravice in obveznosti pa
bodo določene glede na naziv svetovalec
II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno
objavo za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj informacijske
infrastrukture in mednarodno sodelovanje,
številka: 5090«, na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na spletni strani Ministrstva za javno
upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javne objave daje
Mojca Jarc, tel. 01/400-32-50.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3141/08
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, po
sklepu sprejetem na seji, dne 28. 2. 2008,
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o Zavodih, in 34. člena Statuta DUO objavlja razpis
za delovno mesto
direktorja/ice Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290
Sevnica.
Za direktorja/ico doma je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje,
določene v 56., 57. in 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
ZSV-UPB2).
Direktorja/ico imenuje svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno
varnost po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom
sedež.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program dela doma. Mandat traja 5 let.
Poslovanje in vodenje strokovnega dela
zavoda je ločeno.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj
kandidati/ke pošljejo v roku 15 dni po objavi
v zaprti ovojnici na naslov: DUO Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, z oznako »za
razpis za direktorja/ico« in s pripisom »ne
odpiraj«.
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Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku.
Svet DUO Impoljca
Št. 110-68/2008-03110
Ob-3163/08
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 Slovenj Gradcu.
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
Su 0106/2008
Ob-3190/08
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka (vodja vpisnika)
– dve prosti delovni mesti za nedoločen
čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj šest let in šest mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni upravni izpit. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču
v Kopru pridobitev podatkov navedenih v 4.
točki iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami v državni upravi.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili pošljite na naslov: Okrajno
sodišče v Kopru, Urad predsednice (za javni
natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo
o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Kopru
Št. 110-70/2008-03110
Ob-3206/08
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 Ljubljani.
Razpisni pogoji:
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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. 110-69/2008-03110
Ob-3207/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
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ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 159/2008
Ob-3217/08
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje
razpisuje na podlagi 13. člena Statuta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje in sklepa 8. redne seje z dne 28. 2. 2008, imenovanje za
direktorja zavoda
s polnim delovnim časom za mandatno
dobo štirih let.
Direktor zavoda opravlja poleg zadev iz
svojega delovnega področja tudi delo vodje
strokovne enote.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom izpolnjevati še pogoje
iz 20. člena statuta, ki so naslednji:
– da ima visoko izobrazbo farmacevtske
smeri s strokovnim izpitom,
– da ima pet let ustreznih delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti,
– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidat naj prijavo opremljeno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ter program dela
in razvoja zavoda pošlje v osmih dneh po
objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Za
razpis«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni od objave razpisa.
Zasavke lekarne Trbovlje
Ob-3241/08
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji,
upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije v tujini (Uradni
list RS, št. 94/06) in skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06–UPB2), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07)
in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
zaposlenih delavcev v predstavništvih Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije z dne 14. 6. 2007,
(in sprememb tega pravilnika z dne 24. 10.
2007 in 19. 12. 2007) ter skladno s prvim
odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA
z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve Statuta z dne 14. 6. 2007, 2. 7. 2007
in 24. 10. 2007) Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta, in sicer:
vodja predstavništva slovenskega gospodarstva (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– dobro poznavanje poslovnega okolja
v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri
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deluje predstavništvo slovenskega gospodarstva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj
v mednarodni trgovini;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo slovenskega gospodarstva;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
enaka stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v enaki stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eni stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Naloge vodje predstavništva slovenskega gospodarstva:
– organiziranje dela in opravljanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev skladno s smernicami;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstvu za gospodarstvo.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjava o aktivnem zanju angleškega
jezika;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javi agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega gospodarstva – sekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na predstavništvu
slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu
Kuvajt, Kuvajt.
Formalno nepopolne prijave skladno
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat odda ponudbo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako »Za javni
natečaj za prosto delovno mesto vodja predstavništva slovenskega gospodarstva – sekretar v Kuvajtu«, na naslov: Javna agencija
RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in sicer
v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS in
v dnevnem časopisu. Za pisno obliko ponudbe šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja posreduje Dražen Jeremić, po tel.
01/589-18-71.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 110-71/2008
Ob-3242/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
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V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za

tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
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-3281/08
V skladu z 18. členom Zakona o Urad
nem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – UPB1 in 102/07) in 10. členom Družbene pogodbe Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. ter
sklepom Nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. z
dne 12. marca 2008 razpisna komisija razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
Pogoji:
1. državljanstvo Republike Slovenije,
2. visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
3. najmanj pet let izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih nalogah,
4. poznavanje organiziranosti in delovanja državnih institucij,
5. poznavanje problematike izdajanja
uradnega glasila Republike Slovenije,
6. usposobljenost za organiziranje in koordiniranje rednega in pravočasnega izhajanja Uradnega lista Republike Slovenije,
7. aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
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8. kandidat ne sme biti poslanec Državnega zbora Republike Slovenije ali funkcionar politične stranke.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo raz
voja javnega podjetja (največ pet tipkanih
strani).
Mandat direktorja traja štiri leta z mož
nostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o
zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja
mandata.
Direktorja imenuje Skupščina Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. na predlog Nadzornega sveta.
Pisne vloge z oznako »Razpisna komisija Nadzornega sveta Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.« in
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
sprejema tajništvo podjetja, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana, 8 dni po objavi razpisa.
Razpisna komisija bo upoštevala le vloge, ki jim bodo priložena vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev.
Za aktivno znanje tujega jezika bo veljalo
le potrdilo, ki ga izda Filozofska fakulteta ali
ustanova, verificirana za programe izpopolnjevanja v tujih jezikih.
O predlogu, ki ga bo Nadzorni svet Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o. posredoval Skupščini Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku roka za prijave na razpis.
Nadzorni svet
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.
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Druge objave
Št. 007-16/2008/3
Ob-3144/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca in sodnega
cenilca:
1. Božidar Rustja se razreši kot sodni
izvedenec in sodni cenilec, imenovan za
strokovno področje gradbeništvo – gradbeništvo, splošno, z dnem 6. 3. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3221/08
Na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP-1 (Ur. l. RS, št.
102/07), Pravilnika o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS,
št. 25/08, v nadaljevanju: Pravilnika), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS št.
31001-1/2007/6, z dne 26. 4. 2007), Programa dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije za obdobje 2008–2009 (sklep
Vlade RS št. 47601-3/2008/6 z dne 6. 3.
2008) Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni poziv
k vpisu subjektov inovativnega okolja
v evidenco subjektov inovativnega
okolja
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je vpis sub
jektov inovativnega okolja (tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev in univerzitetnih inkubatorjev, v nadaljnjem besedilu:
subjekti) v evidenco A in B subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija
RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: JAPTI) pod izpolnjenimi
splošnimi, infrastrukturnimi in kadrovskimi
pogoji, ki jih določa Pravilnik.
Posamezne aktivnosti v okviru nalog
in programov inovativnega okolja izvajajo
pravne osebe javnega in zasebnega prava,
vpisane v evidenco subjektov inovativnega
okolja, ki jo vodi JAPTI. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.
2. Podaljšanje vpisa in izbris iz evidence
A in B:
a) Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na
dve leti.
b) V primeru, da subjekt, ki je vpisan
v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za
podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem
koledarskem letu izbriše iz evidence A in
avtomatsko prenese v evidenco B. O vpisu
v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.
c) V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom
obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper
sklep o izbrisu lahko poda pritožbo na ministrstvo.

3. Obvezne sestavine vloge
Popolna vloga je tista, ki vsebuje vse
obvezne sestavine, ki so navedene v Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja. Prijavni obrazec in priloge
morajo biti izpolnjeni s pomočjo računalnika.
Subjekti morajo poslati 1 izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI.
Obvezne sestavine vloge so:
1. Prijavni obrazec za vpis v evidenco
(priloga 1)
2. Evidenca B
– za vpis v evidenco B mora subjekt predložiti naslednja dokazila (priloga 2)
3. Evidenca A
– za vpis v evidenco A mora subjekt predložiti naslednja dokazila (priloga 3) in posamezni subjekt še dodatno:
a) dokazila za podjetniški inkubator (priloga 4),
b) dokazila za univerzitetni inkubator
(priloga 5),
c) dokazila za tehnološki park (priloga
6).
Priloge od 1 do 6 so sestavni del tega
javnega povabila.
4. Roki za prejem vlog
Javni poziv je odprt od 21. 3. 2008 do
10. 4. 2008. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco subjektov
inovativnega okolja.
Subjekti oddajo vloge po pošti v zaprti
ovojnici z jasno oznako in napisom »Javni poziv k vpisu subjektov inovativnega
okolja v evidenco subjektov inovativnega
okolja« na naslov: Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani
ovojnice obvezno navedite ime in naslov
pošiljatelja!
4.1. Rok za prejem vlog za vpis novih
subjektov v evidenco
Vloge za vpis novih subjektov v evidenco morajo prispeti na naslov Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana do vključno
10. 4. 2008 oziroma 30. 6. 2008 oziroma
15. 9. 2008 (velja poštni žig do vključno
10. 4. 2008 oziroma 30. 6. 2008 oziroma
15. 9. 2008) ali oddana v glavno pisarno
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
(WTC, 8. nadstropje) do 10. 4. 2008 oziroma 15. 9. 2008 do 10. ure.
Vloge bodo obravnavane v roku 8 dni od
prejema. Vloge, ki bodo na naslov JAPTI
prispele po navedenem roku, bodo kot prepozne zaprte vrnjene predlagatelju.
5. Obravnava vlog
JAPTI bo vloge za vpis novih subjektov
v evidenco obravnaval v roku 8 dni od prejema vloge po vrstnem redu prispetja.
O vpisu v evidenco se predlagatelje obvesti z dopisom v roku 60 dni od datuma
oddaje vloge.
JAPTI vpiše subjekt inovativnega okolja
v evidenco najkasneje v dveh delovnih dneh
od izdaje sklepa.
5.1. Dopolnitve vlog
JAPTI bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v 3. poglavju tega

javnega poziva. V primeru nepopolne dokumentacije bo predlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge.
Kolikor predlagatelj ne predloži dopolnjene vloge v skladu z pozivom v roku 8 dni od
prejema poziva, JAPTI vlogo zavrže.
6. Dodatne informacije
Prijavni obrazec in ostale priloge tega
javnega poziva so dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana (glavna pisarna, 8. nadstropje,
Barbara Štrok), vsak delovni dan med 9. in
15. uro ter na spletni strani www.japti.si.
Vse dodatne informacije so na voljo na
naslovu: petra.drobne@japti.si ter na tel.
01/589-18-96, vsak dan med 9. in 12. uro.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 00702-2/2008
Ob-3110/08
Direkcija Republike Slovenije za ceste na
podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in
v skladu z določilom drugega odstavka 13.
člena Navodila o pripravljanju in izdajanju
tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni
list RS, št. 69/98), objavlja seznam izdanih
tehničnih specifikacij za javne ceste.
Izdane TSC:
– TSC 02.210 Varnostne ograje – pogoji
in način postavitve.
TSC je pripravil Tehnični odbor za področje cestnega prometa in opreme cest
TO-02. Soglasje ministra, pristojnega
za promet, je bilo dano 31. 1. 2008, št.
011-2/2007/8-0032074. TSC so dosegljive
na spletnem naslovu www.dc.gov.si/si/ceste.
TSC je bila sprejeta ob upoštevanju
postopka informiranja v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES,
z dne 22. junija 1998, o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih
standardov in tehničnih predpisov.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-3077/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na
podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 16/08) in Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 32/07), objavlja
javni poziv
za sofinanciranje dodatnega
strokovnega izobraževanja v Mestni
občini Nova Gorica v letu 2008
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje dodatnega strokovnega izobraževanja
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2008.
Predmet sofinanciranja so krajše oblike
izobraževanja v trajanju do enega meseca,
na področju delovanja javnega zavoda ali
na področju šolskega oziroma študijskega
programa, ki jih organizirajo za to pristojni
izvajalci in so javno poznane.
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Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala dodatno strokovno izobraževanje:
– zaposlenim v javnih zavodih, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica ter
– učencem, dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
2. Pogoji in merila za sofinanciranje:
– dodatno strokovno izobraževanje zaposlenih v javnih zavodih je v interesu javnega zavoda in ustanovitelja,
– dodatno strokovno izobraževanje
učencev, dijakov in študentov zasleduje cilje šolskega oziroma študijskega programa
in ni del rednega šolskega oziroma študijskega programa,
– kandidata prijavi javni zavod,
– javni zavod, kandidat ali drugi sofinancerji zagotovijo najmanj 2/3 sredstev za dodatno strokovno izobraževanje.
Sofinancira se največ 1/3 vrednosti
programa na kandidata, vendar največ
200 EUR na kandidata v letu. Vsakemu
kandidatu se lahko sofinancira le po eno
dodatno izobraževanje letno.
V vrednost programa za zaposlene delavce v javnih zavodih se šteje le vrednost
kotizacije, v vrednost programa za učence,
dijake in študente pa se štejejo tudi materialni stroški programa.
Maksimalna letna višina sofinanciranja
dodatnega strokovnega izobraževanja za
zaposlene delavce v javnih zavodih lahko
znaša do 200 EUR za zavode, kjer je zaposlenih do 10 delavcev, za vsakega naslednjega zaposlenega pa se poveča po
20 EUR.
Maksimalna letna višina sofinanciranja
skupine učencev, dijakov in študentov lahko
znaša na posamezen zavod do:
– 250 EUR na zavod, če je v skupini do
5 oseb,
– 500 EUR na javni zavod, če je v skupini od 6 do 10 oseb,
– 750 EUR na javni zavod, če je v skupini od 11 do 15 oseb,
– 1.000 EUR na javni zavod, če je v skupini od 16 do 20 oseb,
– 1.250 EUR na javni zavod, če je v skupini nad 20 oseb.
3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega poziva, je 12.518 EUR.
4. Prijavite se lahko samo na obrazcih
iz razpisne dokumentacije, ki jih dobite od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova
Gorica (soba št. 27/III) ali na spletni strani
http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem
obrazcu.
Prijavitelj mora plačati upravno takso
v višini 17,73 EUR na TRR Mestne občine
Nova Gorica št. 01284 – 4840309156, sklic:
11 75833 – 7111002 – 2008.
Takse ni potrebno plačati zavodu, ki prijavlja izobraževanje učencev, dijakov ali študentov.
5. Prijavo pošljite v kuverti na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom
»Javni poziv za sofinanciranje dodatnega
strokovnega izobraževanja v letu 2008« in
navedbo naslova prijavitelja. Lahko pa jo
tudi oddate v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (soba št. 38/I).

6. Rok za prijavo je do porabe sredstev
oziroma najkasneje do 30. 10. 2008.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega
dne vložena v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (soba št. 38/I). Nepravočasne
prijave uprava s sklepom zavrže.
Nepopolno prijavo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
uprava s sklepom prijavo zavrže.
S sklepom se zavržejo tudi prijave, ki jih
ne vloži upravičen zavod.
Prijave se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja.
Uprava bo izdala odločbo v roku 30 dni
od dneva vložitve prijave. Razmerje med
Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom
sredstev se uredi s pogodbo.
7. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica pri Majdi Stepančič, tel.
05/33-50-163 ali 33-50-161.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 610-3/2008 0703
Ob-3078/08
Na podlagi 57., 58., 61., 62. člena in členov od 100. do 113. Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) Občina Krško objavlja
javni poziv
za izbor organizatorja programov,
izobraževanja in prireditev preglednega
značaja na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih
prireditev z oznako JP-K-1-2008
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega poziva so programi,
izobraževanja in prireditve preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, organizacija likovnih razstav v Galeriji
Krško ter organizacija drugih prireditev na
območjih kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na poziv se lahko prijavijo:
1. javni skladi, zavodi in društva, ki
niso upravičeni do sredstev iz drugih razpisov in pozivov Občine Krško in niso sofinancirani kot neposredni proračunski uporabniki.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost poziva je 26.300,00 EUR.
5. Merila za izbor izvajalca in projektov
Programi in projekti (v nadaljevanju projekti):
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Predvidena dostopnost projekta javnosti.
5. Prireditve preglednega značaja.
6. Organizacija izobraževalnih programov, ki so namenjeni izobraževanju mentorjev in članov društev Občine Krško.
7. Uresničevanje ciljev, ki so pomembni
v občinskem, regijskem ali državnem merilu.
8. Oživljanje območij kulturne dediščine.
Vsak projekt mora biti ocenjen v prvih
štirih točkah in vsaj v dveh merilih od točke
5 do 8.
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Izvajalci
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
naslednja merila:
– realna možnost izvedbe projekta (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev; prijavitelj že najmanj pet let deluje na področju
poziva na območju Občine Krško (vsaj z delom programa),
– ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt, ki se je vsaj delno
izvajal v Občini Krško).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na poziv in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– ocenjevalni list za vsak prijavljeni projekt (vsi prijavitelji).
Prijave na poziv morajo biti popolne, naknadno dopolnjevanje po izteku roka za predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 21. aprila 2008 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni poziv mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz dokumentacije poziva naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni poziv JP-K-1-2008«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila vsak petek ob 9. uri v času
trajanja poziva in najkasneje dan po zaključku poziva, 22. 4. 2008, ob 15. uri v sejni sobi
»D« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno.
Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
10. Izid poziva: prijavitelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni najpozneje
v 30 dneh od zadnjega datuma odpiranja
prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. 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 ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
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Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 620-0002/2008-02002
Ob-3080/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo), 2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l.
RS, št. 16/08), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), 7. in 30. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Ur. l.
RS, št. 39/99 … 23/07) in Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Ravne na
Koroškem (Ur. l. RS, št. 103/07), objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne
dediščine za leto 2008
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje vzdrževalnih del, ki ne posegajo
v varovane vrednote in služijo ohranitvi spomenika, na objektih znotraj Naselbinskega
območja Ravne na Koroškem (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem; Ur. l. RS, št. 103/07) in
sofinanciranje obnove spominskih obeležij
I. in II. svetovne vojne na celotnem območju
Občine Ravne na Koroškem.
3. Upravičeni stroški
Vzdrževalna dela na objektih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem
Upravičeni stroški so stroški obrtniško-gradbenih posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na objektih znotraj
naselbinskega območja Ravne na Koroškem in zajemajo:
– stroške sanacije zunanjih ometov in
fasad,
– stroške sanacije streh-kritin,
– stroške zunanjega stavbnega pohištva.
Obnova spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine
Ravne na Koroškem
Upravičeni stroški so stroški obrtniško-gradbenih posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spominskih obeležjih I. in II. svetovne vojne na celotnem
območju Občine Ravne na Koroškem.
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega poziva do
roka za končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in/ali je davčni zavezanec.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov ne spada med upravičene stroške.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik objekta, ki leži znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem, oziroma
upravljavci spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotnem območju Občine
Ravne na Koroškem.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za predlagane gradbeno-obrtniške posege mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– grafične priloge, izdelane v obliki idejne rešitve,
– priglasitev vzdrževalnih del ZVKD, OE
Maribor,
– popis del z izvajalskim predračunom,
skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi
prilogami.
Predlagatelj mora priložiti fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja
objekta.
Predlagatelj mora imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za financiranje kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne
dediščine za leto 2008, ki jo imenuje župan
Občine Ravne na Koroškem.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
6. Merila in kriteriji za izbor
Vzdrževalna dela na objektih znotraj Naselbinskega območja Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine
30% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 2.000 EUR za posamezen projekt.
Obnova spominskih obeležij I. in II. svetovne vojne na celotne območju Občine
Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine
70% upravičenih stroškov, vendar ne več
kot 500 EUR za posamezen projekt.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev
namenjenih za predmet poziva
Za sofinanciranje vzdrževalnih del na
objektih znotraj Naselbinskega območja
Ravne na Koroškem 9.000 EUR.
Za sofinanciranje spominskih obeležij I.
in II. svetovne vojne na celotnem območju
Občine Ravne na Koroškem 1.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 30. 10. 2008.
9. Razpisni rok: razpis je odprt do porabe vseh razpoložljivih sredstev namenjenih
za predmet razpisa, oziroma najkasneje do
31. 8. 2008.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila za izdelavo prijave,
– višina razpisanih sredstev,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih
mora predlagatelj priložiti prijavi,
– kriteriji in merila za izbor,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča
o pritožbi.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem vsak
delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani občine
http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih in predložena na naslov v zapr-

ti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki
oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj«
ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju nepremične
kulturne dediščine za leto 2008«.
Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemno
pisarno Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja.
Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri Andreja Zmagaj
na tel. 821-60-00 int. 31, e-mail: andreja.zmagaj@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo vsako prvo sredo
v mesecu, do porabe razpisanih sredstev,
vendar najdlje do 31. 8. 2008, v prostorih
Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne
na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 40
dni po oddaji vloge.
Vloge se bodo odpirale in obravnavale
v vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 352-66/2007
Ob-3142/08
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 29/99,
24/03, 106/05 in 23/07), Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07 in 94/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 122/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja in poslovnega
prostora v Mestni občini Slovenj Gradec
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18.
2. Predmet prodaje in cena:
Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini:
A) Stanovanjski objekt Ronkova ulica 6,
Slovenj Gradec – stanovanje št. 27 v izmeri
59,93 m2 (stanovanjska površina 56,02 m2 in
shramba 3,91 m2), leto izgradnje 2006, identifikacijska številka stanovanja 850-2076-27.
Vrednost stanovanja z DDV znaša 65.389,76
EUR (15.670.002,97 SIT).
K stanovanju spada tudi garaža št. 53
v izmeri 20,25 m2, identifikacijska številka
850-2076-53. Vrednost garaže z DDV znaša
15.515,96 EUR (3.718.243,46 SIT).
Skupna vrednost stanovanja in garaže
z DDV znaša 80.905,72 EUR (19.388.246,43
SIT).
B) Poslovni center KaTiCa, Ronkova
ul. 4, Slovenj Gradec, II. nadstropje, lokal št.
62 v izmeri 46,87 m2, identifikacijska številka 850-1291-062. Vrednost poslovnega prostora znaša 33.825,00 EUR (8.105.823,00
SIT). V ceni ni upoštevan davek na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec.
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3. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati ob oddaji ponudbe varščino za resnost ponudbe
v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine
na TRR Mestne občine Slovenj Gradec št.:
01312-0100010322, sklic 2001-000. V primeru odstopa od ponudbe se varščina ne
vrača. Prijav ponudnikov, ki ne bodo plačali varščine v navedeni višini, ne bomo
upoštevali. Plačana varščina bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v roku 15 dni po končani izbiri.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb za isto nepremičnino, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja
ali bo izvedla javno dražbo.
5. Pisne ponudbe na predpisanem
obrazcu (odvisno za katero nepremičnino
se ponudnik prijavlja), ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku in morebitnem
dodatnem ponudniku,
– navedbo nepremičnine,
– ponujena cena,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih (za s.p. in
pravne osebe),
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10
odstotkov prodajne cene nepremičnine,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
Prijave, ki ne bodo oddane na posebnem obrazcu, se ne bodo upoštevale.
Obrazec je na voljo tudi na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si).
6. Drugi pogoji:
Nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (stroške overitve
pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice
v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 3. 4. 2008 ob 11. uri
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se
šteje, da odstopa od svoje ponudbe.
8. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik plača kupnino za nepremičnino v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo
kupnine v določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je pogoj
za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini in za primopredajo nepremičnine.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojni-

ci na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin,
št. 352-66/2007 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je
četrtek, 3. april 2008, do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne
občine Slovenj Gradec.
10. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine.
11. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba
Edita Dolinšek, tel. 02/881-21-47 in Silva
Tomažič, tel. 02/881-21-55.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 032-53/2008
Ob-3172/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 642/3 pot v izmeri 506 m2, vpisano v z.k. vl. št. 2276 k.o. Stožice.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja BS 4/2 Stožice, v površinah
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja BS 4/2 Stožice, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje obrobja Dunajske ceste od Be
žigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni
list RS, št. 45/00).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 506.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 560/6 dvorišče v izmeri 49 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 1693 k.o. Ježica.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja BS 5/1-Kleče, v površinah za
stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja BS 5/1 – Kleče, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih
za plansko celoto B5 Savlje–Kleče (Ur. l.
SRS, št. 27/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92,

Št.

29 / 21. 3. 2008 /

Stran

1147

63/99 in Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št. 26/87, 15/89 in Ur. l. RS,
št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04), ki
predmetno zemljišče uvršča v morfološko
enoto 2A/1 – območje enodružinske stanovanjske gradnje – prostostoječa zazidava.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 22.050,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% DDV.
2.3 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 173/3 dvorišče v izmeri 56 m2,
vpisano v vl. št. 555 k.o. Udmat.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 2/1 Selo, v morfološki enoti
2 A/9, v območju individualne stanovanjske
gradnje.
Območje urejanja MS 2/1 Selo, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto M2 Moste, Kodeljevo (Uradni
list SRS, št. 3/88, 56/92).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
2.4 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 956/14 dvorišče v izmeri 60 m2,
vpisano v vl. št. 954 k.o. Zg. Šiška.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/3 Pod hribom, v morfološki
enoti 2B/1, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo - strnjena zazidava.
Območje urejanja ŠS 1/3 Pod hribom,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Šiška.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 39.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
2.5 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 1121/9 njiva v izmeri 170 m2,
vpisano v vl. št. 1401 k.o. Zg. Šiška.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/4 Koseze, v morfološki
enoti 2B/2, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo - strnjena zazidava.
Območje urejanja ŠS 1/4 Koseze, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto Š 1 – Šiška.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 120.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
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oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo
nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 4. 4.
2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 4/2 Stožice«,
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 5/1 Kleče«,
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MS 2/1
Selo«,
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja ŠS 1/3 Pod
hribom«,
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja ŠS 1/4 Koseze«,
na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za pridobivanje in razpolaganje
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
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– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 8. 2008.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled zemljišča – lokacije,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, in sicer:
za nepremičnino pod 2.1 in 2.2 na tel.
01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel
in za nepremičnino pod 2.3, 2.4 in 2.5
na tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v četrtek 10. 4. 2008 na sedežu Mestne
občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
Klub 11 (dvorana), z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
12. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
12.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
13. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob
13.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob
14. uri.
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3 V primeru, da bo prispelo več enako
ugodnih ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si
/si/mescani/razpisi_natecaji/
default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 031-0004/2008
Ob-3159/08
Občina Ravne na Koroškem oddaja javno naročilo male vrednosti z anonimnim
javnim natečajem za oblikovanje grafične
podobe občine in mesta Ravne na Koroškem. Javni natečaj je za ponudbe odprt do
16. aprila 2008.
Besedilo javnega naročila, smernice za
oblikovanje grafične podobe in druge priloge
so objavljene na spletni strani Občine Ravne na Koroškem: http://www.ravne.si, dokumentacijo pa lahko zainteresirani ponudniki dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, v delovnem času Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-3168/08
Mednarodni grafični likovni center, Pod
turnom 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 44.
in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem za
opravljanje gostinske dejavnosti
I. Lastnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
II. Najemodajalec in organizator javnega
zbiranja ponudb: Mednarodni grafični likovni
center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana.
III. Opis predmeta najema: predmet najema za opravljanje gostinske dejavnosti je
del poslovne stavbe na naslovu Pod turnom 3, Ljubljana, parcelna št. 2047, k.o.
Ajdovščina, z delom dvorišča na parceli št.
2052, k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja
dvorišče pred stavbo v izmeri 50 m². Skupna
površina vseh prostorov v delu poslovne
stavbe je 98,90 m². Skupna površina predmeta najema znaša 148,90 m². Lokacija in
postavitev je določena v načrtu, ki je dostopen v prostorih MGLC v času uradnih ur.
IV. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
V. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna enkratna najemnina je določena na podlagi cenitve in znaša 56.000,00
EUR za obdobje najema.
V izhodiščni najemnini niso vsebovani:
– stroški za obratovanje (uporaba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in ostali
stroški uporabe), ki se določijo glede na
dejansko porabo, kjer pa to ni mogoče, se
stroški določijo na podlagi splošno veljavnih
standardov;
– stroški uporabe stavbenega zemljišča
v delu predmeta najema;
– stroški zavarovanj;
– stroški za hrambo in dnevni odvoz
smeti;
– stroški ureditve zunanjih površin.
VI. Pogoji najema:
1. Predmet najema se oddaja za dobo
petih let. Najemno razmerje se lahko obnovi
s sklenitvijo nove najemne pogodbe za dodatnih pet let, z enakimi pogoji kot prejšnjo,
če najemnik izrazi tako voljo, najemodajalec
pa ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni
razlogi.
2. Gostinska dejavnost se mora izvajati
čez vse leto, z izjemo zunanjih površin, kjer
je izvajanje dejavnosti odvisno od vremenskih razmer.
3. Za osebje najemnika bodo v souporabi sanitarije v kleti objekta.
4. Zunanje površine mora najemnik
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi in zahtevano opremo, skladno z načrtom postavitve in kuturnovarstvenimi pogoji
Zavoda za varstvo kulturne dediščine za
postavitev gostinskega vrta pred in ob gradu Tivoli, ki je sestavni del pogodbe, najkasneje do 1. 5. 2008 in upoštevaje velikost
zunanje površine najema. Najemnik mora
na lastne stroške prilagoditi obstoječe električne in vodne napeljave na dvorišču, če jih
želi uporabljati.
5. Najemnik priskrbi na svoje stroške
stole, mize, gostinsko posodo in gostinske
aparate.
6. Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni za-
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konodaji potrebna za opravljanje gostinske
dejavnosti in izvedbo morebitnega kulturnega programa.
7. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
soglasje najemodajalca.
8. Vse stroške za obratovanje (uporaba
električne energije, poraba vode, telefonski
stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in
ostali stroški uporabe) nosi najemnik. Stroški se določijo glede na dejansko porabo,
kjer pa to ni mogoče, se stroški določijo na
podlagi splošno veljavnih standardov.
9. Najemnik mora kriti stroške uporabe
stavbenega zemljišča v delu predmeta najema. Najemnik krije tudi stroške zavarovanj,
pri čemer se mora zavarovalna polica, ki jo
sklepa najemnik, vinkulirati v korist lastnika
nepremičnine, Mestne občine Ljubljana.
10. Najemnik mora z Javnim podjetjem
Snaga d.o.o. pred začetkom obratovanja
skleniti pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti.
11. Najemnik ni upravičen do povrnitve
vlaganj v predmet najema.
12. Najemnik mora zagotoviti minimalni obratovalni čas vse dni v tednu razen
ponedeljka in torka, ko najemnik lahko ne
obratuje:
poletni čas: od 15. 4. do 15. 10. med 10.
in 20. uro;
zimski čas: od 16. 10. do 14. 4. med 10.
in 18. uro.
Obratovalni čas je lahko daljši od minimalnega, če najemnik to želi.
13. V sodelovanju z MGLC mora najemnik prilagoditi program in obratovalni čas
trajanju in vsebini prireditev MGLC in prireditvam drugih, za katere je MGLC izdal
soglasje.
14. Najemnik izvajanja gostinske dejavnosti ne sme dodeliti v izvajanje drugemu
izvajalcu.
15. Sprejemljiva dejavnost je gostinska
dejavnost s kulturnim programom. Ponudnik mora imeti v gostinski ponudbi tople
napitke, brezalkoholne pijače in napitke,
manjše vnaprej pripravljene hladne in/ali
tople prigrizke.
16. Najemnik lahko zagotovi za obiskovalce brezplačni kulturni program, ki je kompatibilen dejavnosti MGLC in je predhodno
dogovorjen z vodstvom MGLC.
17. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika glede morebitne
vzpostavitve drugačnega stanja oziroma
vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, vlaganje v dejavnost, ki
jo bo najemnik opravljal in pridobitev vseh
dovoljenj za opravljanje te dejavnosti so,
s predhodnim soglasjem MGLC, izključno
stvar in breme najemnika. Vse obveznosti najemnika pričnejo teči z dnem podpisa
najemne pogodbe, ne glede na to, kdaj bo
najemnik začel opravljati dejavnost.
18. Najemnik mora najemodajalcu omogočiti, da brezplačno, a največ 60 ur na leto,
izvaja na zunanjih površinah, ki so predmet
najema, svojo dejavnost, ali da se izvede
dejavnost, za katero je najemodajalec dal
soglasje.
19. Najemnik mora omogočiti MGLC
pregled vseh prostorov najmanj dvakrat
letno.
20. Najemnik se zavezuje, da bo skrbel,
da gostinska dejavnost ne bo hrupna in
moteča za okoliške stanovalce in poslovne

dejavnosti, skladno z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 121/04).
21. Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve v skladu
z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05), pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana.
22. Najemnik mora površino, na kateri se izvaja gostinska dejavnost, in njeno
vplivno okolico redno vzdrževati in po preteku veljavnosti dovoljenja vzpostaviti prvotno stanje na površini. V primeru nastale
škode na površini v času veljavnosti pogodbe mora najemnik na površini vzpostaviti
prvotno stanje, v nasprotnem primeru ga
vzpostavi pooblaščeni izvajalec na stroške
najemnika.
23. Čas pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti ne vpliva na enkratno nadomestilo, prav tako pa najemnik iz tega
naslova nima nobenih zahtevkov do najemodajalca.
VII. Pogoji sodelovanja:
a) Ponudnik mora biti registriran za gostinsko dejavnost.
b) Ponudnik mora obvezno plačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10 odstotkov izhodiščne enkratne najemnine, to je 5.600,00 EUR, na račun MGLC
številka 01261-6030356044, odprt pri UJP
Ljubljana. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku
bo varščina obračunana pri enkratni najemnini, neuspelim pa bo vrnjena v roku 8 dni
od izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firma, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična in davčna številka;
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki jo izda pristojna izpostava Davčnega urada RS;
– pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši
od 90 dni;
– ponujeno višino enkratne najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– opis gostinske ponudbe. Ponudniki
lahko v svoji ponudbi navedejo tudi druge
morebitne ugodnosti, ki jih nudijo v povezavi z gostinsko dejavnostjo;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10
odstotkov izhodiščne najemnine;
– izjava, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom
ponudnika.
d) Rok za zbiranje ponudb je 7. 4. 2008
do 9. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb. Pisne ponudbe
naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na
naslov: Mednarodni grafični likovni center,
Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z označbo:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
oddajo nepremičnin«.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega
ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo 7. 4.
2008 ob 10. uri, na naslovu: Mednaro-
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dni grafični likovni center, Pod turnom 3,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru, da so navzoči pri
odpiranju ponudb, izkazati s pooblastilom
ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino
ne bodo upoštevane.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 8 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
6. Na podlagi te javne ponudbe Mednarodni grafični likovni center ni zavezan
skleniti pogodbe s ponudnikom oziroma si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
IX. Način in rok plačila najemnine
Izbrani najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 3 dni po prejemu
pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem
primeru se šteje, da je od najema odstopil.
V tem primeru zapade varščina v korist
najemodajalca.
Celotna najemnina mora biti plačana v 8
dneh po podpisu pogodbe na transakcijski
račun MGLC, pri čemer se položena varščina všteje v najemnino. Plačilo celotne
najemnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe
je bistvena sestavina pogodbe.
X. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
z najemom, ogledom predmeta najema,
vpogleda v najemno pogodbo, načrt postavitve gostinskega vrta in drugo dokumentacijo lahko vsi zainteresirani dobijo v tajništvu Mednarodnega grafičnega likovnega
centra, Pod turnom 3, Ljubljana, od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro ali po tel.
01/241-38-00 (Matej Zonta).
Mednarodni grafični likovni center
Ob-3079/08
Metropola d.o.o., Vodovodna cesta 109,
Ljubljana, po naročilu M & P d.o.o., podjetje
za gostinsko turistično dejavnost in trgovino, na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Predmet javnega zbiranja ponudb so
sledeče nepremičnine:
– poslovni prostor v centru Trbovelj (na glavni tržnici), v izmeri 40,67
m², ki mu je na podlagi odločbe GURS
št. 02132-00103/2007-2, dodeljena IŠ
1871-3082-6 (v nadaljevanju: poslovni prostor). Poslovni prostor se nahaja v stavbi,
ki leži na parc. št. 351/106 in 351/108, k.o.
Trbovlje. Poslovni prostor obsega dve sobi
z odložnim prostorom in WC-jem,
– dva apartmaja na Rogli, vsak s kvadraturo 22,50 m². Locirana sta v pritličju
apartmajske hiše Gaber, drug poleg drugega, z atrijem, ki se nahajata na parc. št.
1095/9-del, k.o. Hudinja (v nadaljevanju:
apartmaja). Hiša je sestavni del apartmajskega naselja pod hotelom TRC Rogla.
2. Izklicna cena za:
– poslovni prostor je 40.074,75 €,
– vsak posamezni apartma je 50.017,12 €,
torej za oba skupaj 100.034,24 €.
Družba M&P je v pretežni državni lasti,
zato se navedene nepremičnine prodaja-
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jo skladno z uredbo o prodaji državnega
premoženja in skladno z uredbo o načinu
prodaje državnega premoženja.
3. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini
10% vrednosti izklicne cene za vsako nepremičnino, za katero oddajajo ponudbe.
Varščino vplačajo na TRR M&P d.o.o. št.:
26330-0019594707, najkasneje do 3. 4.
2008. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim neuspelim pa bo brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki se jo ponuja za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v kolikor
gre za nakup preko pooblastila,
– originalno dokazilo o plačilu varščine in
navedba TRR za primer vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
5. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku
30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom prodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni prodajni pogodbi in plačani kupnini poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena: najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe, in sicer
na transakcijski račun 26330-0019594707.
Plačilni rok 8 dni je fiksen in tudi bistvena
sestavina pogodbe.
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7. Lastninska pravica: plačilo kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti vročena organizatorju tako da organizator razpolaga z njo najkasneje do 4. 4. 2008,
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov organizatorja: Metropola d.o.o.,
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku
za oddajo ponudb. Upoštevane bodo samo
pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način
prenosa pošiljke, najkasneje do 4. 4. 2008
do 12. ure, vročene organizatorju v zaprti
ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb
– nepremičnine M&P – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Ponudb,
ki bodo prispele po razpisanem roku, nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih
ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega
zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30
dni od roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 2008 ob 12.15, na
sedežu podjetja Metropola d.o.o., Ljubljana.
9. Zemljiška knjiga: prodajalec opozarja
na dejstvo, da je zemljiška knjiga neurejena,
vendar da pa razpolaga z vsemi izvirniki
pogodb, na podlagi katerih je prodajalec pridobil lastninsko pravico.
10. Pridržek na dopolnitev ponudbe: prodajalec si pridržuje pravico, da lahko ponudnike, med katerimi je, po mnenju prodajalca, majhna razlika v dani ponudbi, pozove
na dopolnitev ponudb, v smislu dosege najvišje cene.
11. Informacije: vse informacije v zvezi
s samo prodajo predmetnih nepremičnin se
dobijo pri nepremičninski agenciji Metropola
d.o.o., Ljubljana, nepremičninski posrednik:
Matic Romšak, tel. 051/604-218 ali na mail:
matic.romsak@metropola.si. Ogled nepremičnin bo, po dogovoru, možen v sredo,
2. 4. 2008, med 12. in 13.30.
Metropola d.o.o.
Ob-3174/08
Stečajni senat je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Keramika Senekovič d.o.o., Meljska cesta 83, Maribor – v stečaju odredil

prodajo nepremičnega premoženja z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu
ponudniku, in sicer:
Prodajno skladiščni objekt na naslovu
Meljska cesta 83, Maribor, parc. št. 283/5,
283/6, 283/7, k.o. Melje, št. vložka 389, po
minimalni ceni 240.000 EUR.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici do 14. 4. 2008 na Okrožno sodišče
v Mariboru, s pripisom »ponudba za odkup
– ne odpiraj«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR na račun prodajalca na
TRR pri Novi KBM d.d., številka 0417 3000
1403 687, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa
brez obresti vrne v treh dneh po zaključku
zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo določeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine v predvidenem roku, se meni,
da je odstopil od ponudbe in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje
preide v last kupca šele takrat, ko je v celoti
plačana kupnina. Vse stroške, davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača
v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače
odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Vse informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici dr. Ireni Lesjak na tel.
02/250-94-33.
Stečajna upraviteljica
dr. Irena Lesjak
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-11/2006/10
Ob-3131/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 72, kjer je vpisana politična
stranka Slovenska demokratska stranka,
s skrajšanim imenom Slovenski demokrati
in s kratico imena SDS ter s sedežem v Ljub
ljani, Komenskega 11, vpiše sprememba
statuta in sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana, Trstenjakova ulica 8.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2008-3
Ob-2183/08
1. Upravna enota Tolmin z dnem 31. 1.
2008 sprejme v hrambo statut Sindikata
kovinske in elektroindustrije Slovenije
– sindikalne podružnice Fidemar Tolmin
(kratica sindikata: SKEI Fidemar Tolmin),
s sedežem v Tolminu, Lavričeva ulica 4.
2. Statut je vpisan v evidenco z dnem
31. 1. 2008 pod zap. št. 44 z nazivom: Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne
podružnice SKEI Fidemar Tolmin.
3. Sindikat kovinske in elektroindustrije
Slovenije – sindikalne podružnice Fidemar
Tolmin, s sedežem v Tolminu, Lavričeva ulica 4, postane pravna oseba z dnem izdaje
odločbe o hrambi statuta.
Št. 101-1/2008
Ob-2389/08
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
Pravila Sindikata delavcev prometa in
zvez Slovenije – sindikat podjetja Certus
Ptuj, s sedežem v Puhovi ulici 14, 2250
Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 100, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2008-2
Ob-2713/08
Pravila ZSSS Sidikata podjetja Projektivni biro Region Brežice, Cesta prvih
borcev 11, 8250 Brežice, se izbrišejo iz
evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni enoti Brežice,
pod številko 024-45/93.
Št. 101-8/2008-2
Ob-2715/08
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut sindikata SDE Sindikat
podjetja SODO, z nazivom statuta: Pravila
sindikata podjetja SODO, s sedežem sindikata v Mariboru, Zagrebška cesta 85.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 6, z dne 26. 2. 2008.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: SDE Sindikat podjetja SODO;
s skrajšanim imenom: SDE SODO, je
2177765.
Št. 101-10/2008-3
Ob-2750/08
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 28. 2. 2008 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikata delavcev
finančnih organizacij Slovenije OS SOP« in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 320 za sindikat z imenom: Sindikat delavcev finančnih organizacij Slovenije OS SOP, s kratico: OS SOP
in sedežem: Vošnjakova 6, Ljubljana.
Št. 101-5/2008-2
Ob-2782/08
Pravila Sindikata delavcev trgovine
Slovenije, Sindikata družbe Baby center
Brežice, Maistrova ulica 6, 8250 Brežice,
se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 029-2/2003.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-33/2008-5
Ob-3146/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
29. 2. 2008, izdal po uradni dolžnosti sklep
o uvedbi postopka na podlagi 23. člena
v povezavi z 11. in 12. členom ZPOmK, zaradi opustitve priglasitve domnevne koncentracije in presoje skladnosti koncentracije
s pravili konkurence, do katere naj bi prišlo
na podlagi skupnega nadzora družb Papir
Servis, podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Pod ježami 3, 1000 Ljubljana, Komunala, komunalno podjetje, d.o.o., Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, Flooring, trgovina in storitve, d.o.o., Celovška
cesta 317, 1210 Ljubljana-Šentvid, Terca, vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov ter promet z nepremičninami,
d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert,
in First, storitve, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Baragov trg 1, 8210 Trebnje, nad
družbo Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status
udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe
in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 306-9/2008-10
Ob-3164/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
11. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracij izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija, ki je nastala na podlagi pridobitve
skupnega nadzora družb Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljub
ljana (v nadaljevanju: Kapitalska družba
d.d.), in Slovenska odškodninska družba
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenska odškodninska družba
d.d.), nad družbo Casino Ljubljana d.d.,
prirejanje posebnih iger na srečo, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju:
Casino Ljubljana d.d.), skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
V priglašeni koncentraciji družb gre za
pridobitev 69,47% deleža v osnovnem kapitalu družbe Casino Ljubljana d.d. s strani
Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d., na podlagi povečanja
osnovnega kapitala družbe Casino Ljubljana
d.d., kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje drugega odstavka
12. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu
prirejanja posebnih iger na srečo je Urad
ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3083/08
Televizijski program: Studio Signal.
Izdajatelj: Skyline d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Celovška 150, 1000 Ljubljana.
Lastniški delež:
100% lastnik: Skyline d.o.o. Ljubljana.
Člani organa upravljanja:
– Milena Prosen,
– Lojze Prosen.
Ob-3084/08
Ime javnega glasila: Radio Bakla.
Izdajatelj: Noblesse, d.o.o., Rečica 22,
3327 Šmartno ob Paki.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več
kot 5% delež kapitala:
– Martina Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki,
– Jože Steblovnik, Rečica 22, 3327
Šmartno ob Paki.
Direktorica: Martina Steblovnik.
Ob-3150/08
Izdajatelj: Media Projekt, izdajanje časopisov in revij, Kopitarjeva 2, 1510 Ljub
ljana.
Ime medijev: Direkt.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: Dnevnik, Časopisna družba, d. d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana, 100%.
Imena članov uprave izdajatelja: direktor
Miha Štamcar.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000155

Ob-3086/08

Rezultat javnega poziva za pridobitev
mnenj zainteresirane javnosti glede
dodelitve radijske frekvence za
opravljanje storitev večtočkovnega
mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV
signala)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS je dne 1. 2. 2008 v Uradnem listu
RS, št. 12/08 objavila poziv zainteresirani
javnosti, da se izjavi o interesu za radijske
frekvence v pasu 11,7–12,5 GHz širine 400
MHz na območjih:
C1) občini Koper in Sežana,
C2) občine Celje, Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenjske Konjice, Šentjur, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče,
C3) občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica,
Kostanjevica ob Krki, Kozje, Krško, Laško,
Litija, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo Mesto, Radeče, Semič, Sevnica,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Šmartno pri Litiji, Trebnje in Žužemberk.
Agencija v okviru preverjanja po 38. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.
l. RS, št. 13/07–UPB1, 102/07-ZDRad) ugotavlja, da interes za predmetne frekvence ni
presegel njihove razpoložljivosti.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije RS
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Objave gospodarskih družb
Ob-3180/08
Družba MNP2, investicije in upravljanje
naložb, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljub
ljana, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe
po postopku oddelitve z ustanovitvijo novih
družb.
Družba MNP2 d.o.o. je v ta namen kot
prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljub
ljani (registrsko sodišče) predložila delitveni
načrt z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe v Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, omogočen
pregled delitvenega načrta in vseh ostalih
listin v zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine družbe,
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za
skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
MNP2 d.o.o.
direktor družbe

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3087/08
Direktor družbe REAM trgovina in storitve d.o.o., Špruha 19, Trzin, matična številka: 5743192000, skladno z določbo 520.
člena ZGD-1 objavlja naslednja sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se iz 342.180,00
EUR zmanjša za 332.180,00 EUR in po
zmanjšanju znaša 10.000,00 EUR.
2. Upnike pozivamo, naj se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
REAM d.o.o.
Pavle Resnik
direktor
Ob-3095/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Elektronček Investicije, investicijski inženiring, d.o.o., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka
1926543, objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, in sicer, da se osnovni
kapital družbe zmanjša za 198.646,00 EUR,
tako da znaša osnovni kapital družbe po
zmanjšanju 10.000,00 EUR.

Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Elektronček Investicije d.o.o.
direktor
Jože Pečečnik
Ob-3104/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah družba JP Investicije,
investicijski inženiring, d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka
1887840, objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, in sicer, da se osnovni
kapital družbe zmanjša za 198.646,00 EUR,
tako da znaša osnovni kapital družbe po
zmanjšanju 10.000,00 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
JP Investicije d.o.o.
direktor
Janez Benčina

Sklici skupščin
Ob-3069/08
Na podlagi 295. in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Surovina d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor sklicuje
skupščino delničarjev družbe
Surovina d.d.,
ki bo dne 23. 4. 2008, ob 14. uri v prostorih Surovina, d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Za predsednika skupščine, skupščina
imenuje Branka Trpina, za preštevalca glasov skupščina imenuje RR & CO. d.o.o.
Za sestavo notarskega zapisnika je uprava povabila k sodelovanju notarja Stanislava
Bohinca.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
za leto 2007, poročilom revizorja, poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku za
leto 2007 in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni
dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2007,
5,635.617,79 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida leta 2007 v višini
1,873.678,67 EUR in neuporabljenega čistega poslovnega izida preteklih let v višini
3,761.939,12 EUR.
Bilančni dobiček se razdeli v višini
464.800,00 EUR delničarjem za dividende.
Dividenda znaša 4 EUR bruto na delnico.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.
Ostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2007.
3. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: za revizorja poslovanja družbe
v letu 2008 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8
a, Ljubljana.
4. Pretvorba osnovnega kapitala iz SIT
v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Osnovni kapital družbe se zaradi uvedbe
EUR preračuna z 1.162,000.000,00 SIT na
4,849.026,00 EUR. Razlika v zneskih, ki
izhajajo iz preračunavanja iz tolarjev v eure
znaša 85,92 eurov in se pokrije iz nevezanih
rezerv iz dobička.
Sedanjih 116.200 delnic z nominalno
vrednostjo 10.000,00 SIT se nadomesti
s 116.200 kosovnimi delnicami.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje spremembe statuta:
1. spremeni se poglavje 4 – osnovni kapital, točka 4.1 tako da glasi: Osnovni kapital
družbe znaša 4.849.026,00 EUR (štirimilijoneosemstodevetinštiridesettisočšestindvajset EUR 00/100) in je razdeljen na 116.200
(stošestnajsttisočdvesto) navadnih prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vse delnice tvorijo en razred.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
2. spremeni in dopolni se poglavje 3 –
dejavnost družbe v predloženem besedilu.
6. Uporaba mednarodnih standardov
računovodskega poročanja in izkazovanja
računovodskih rezultatov.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: za izkazovanje in predstavljanje poslovnih rezultatov začne družba s 1. 1.
2008 uporabljati mednarodne standarde računovodskega poročanja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred skupščino
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol
ure pred začetkom seje prijavijo v sprejemni
pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
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Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Metki Meglič od 10. do
12. ure.
Surovina d.d.
direktor
Marko Fon
Ob-3070/08
Uprava delniške družbe Honesta storitve in svetovanje d.d., sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah
in na podlagi določil 15., v zvezi z določili
17. in 18. člena statuta družbe
redno zasedanje skupščine družbe,
ki bo dne 23. 4. 2008 ob 17. uri, v prostorih družbe na sedežu družbe Valjhunova
ulica 11, Ljubljana.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini družbe so vsi delničarji družbe,
imetniki navadnih delnic, ki bodo svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe
na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino
družbe in so na ta dan vpisani v delniški knjigi pri KDD d.d. Pooblaščenec mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo, ki
mora biti vloženo skupaj s prijavo udeležbe
delničarja na skupščini. Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju prisotni delničarji,
ki imajo več kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Ugotovi se navzočnost notarja
Uroša Kosa. Za predsednika skupščine se
imenuje Borut Šuklje.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007, poročilom nadzornega sveta in s sklepom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2007, s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto
2007, katerega sestavni del je tudi sklep
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2007.
3. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: upravi – direktorju in
nadzornemu svetu se podeli razrešnica za
leto 2007.
4. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopnimi izjavami članov nadzornega
sveta z dne 14. 3. 2008. Jernej Skrbinšek, Breznikova ulica 20, 1230 Domžale, EMŠO 2907957500075, Tea Skrbinšek, Breznikova ulica 20, 1230 Domžale,
EMŠO 2003985505116, Izidora Kastelic,
Spodnji Rudnik I/23, Ljubljana, EMŠO
2405956505760, se razrešijo kot člani nadzornega sveta.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo:
1. Katarina Larisa Ham, Malija 59c, 6310
Izola, EMŠO 0907970505151,
2. Vladimir Bangijev, Jurčičeva 9,
6000 Koper, EMŠO 1704970500341,
3. Damjan Miklavžič, Potrčeva 8,
1000 Ljubljana, EMŠO 200596500544.

Gradivo za skupščino, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila s sklepom o potrditvi
letnega poročila, so po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Honesta storitve in svetovanje d.d.,
uprava družbe
Ob-3071/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 33. člena Statuta družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled,
Izletniška 44, 4260 Bled, direktor družbe
sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Hotel Ribno d.d., Bled, Izletniška
44, 4260 Bled,
ki bo v četrtek, dne 24. 4. 2008 ob 9. uri
na sedežu družbe na Bledu, Izletniška 44.
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 Jana Kavčič
in Brigita Duljak.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Nada Svetina iz Jesenic.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa št. 2:
1) Družba Condor Real nepremičninska
družba d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce,
matična številka 5583594000 (v nadaljevanju: glavni delničar) je na dan objave sklica skupščine družbe Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled, Izletniška 44, 4260 Bled, matična
številka 5543789000 (v nadaljevanju: Hotel
Ribno d.d., Bled), imetnica 209.509 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajateljice
družbe, ki predstavljajo 93,1151-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Hotel Ribno
d.d., Bled.
2) Vse delnice družbe Hotel Ribno d.d.,
Bled, katerih imetnik ni glavni delničar, se
prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena v 4. točki tega sklepa, manjšinskim delničarjem – upravičencem iz 5. točke tega
sklepa.
3) 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 Hotel Ribno
d.d., Bled, z računov manjšinskih delničarjev
na račun glavnega delničarja.
4) Glavni delničar je dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku
12,0369 EUR za vsako delnico družbe Hotel
Ribno d.d., Bled. 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.
5) Do denarne odpravnine za prenos so
upravičeni:
a) če v primeru, ko so delnice v lasti
manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pra-
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vica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1;
b) 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.
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 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno
pooblastilo.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov 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.
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.
Hotel Ribno d.d., Bled
Matevž Strajnar
direktor
Ob-3072/08
Na podlagi določil 29. člena Statuta družbe Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Trenta 31,
5232 Soča, sklicujem
tretjo skupščino delničarjev,

ki bo dne 24. 4. 2008 ob 11. uri
v prostorih Šport hotela Pokljuka, Goreljek
103, 4274 Zgornje Gorje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalko
glasov pa Darinka Cvenkel. Za notarja se
povabi Poljšak Derganc Magda.
2. Sprejem zaključnega računa družbe
ter poročil direktorja in nadzornega sveta
o delu Sklada v letu 2007 ter predlog uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina je na predlog
uprave in nadzornega sveta, v skladu s tretjo alinejo 28. člena statuta sprejela zaključni račun družbe ter poročili direktorja in nadzornega sveta o delu Sklada v letu 2007, ter
predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno
delo v letu 2007.
3. Ugotovitev prenehanja mandata dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je z dnem 27. 3. 2008 potekel mandat vsem
dosedanjim članom nadzornega sveta, zato
skupščina za mandatno dobo dveh let imenuje nove člane nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov se za revizorja za poslo-
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vanje v letu 2008 imenuje revizijska družba
Contura d.o.o. iz Ljubljane.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem
prostoru družbe Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.,
Metelkova 7, 1000 Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik od 9.
do 11. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v centralni register KDD, d.d., deset dni pred
sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na poslovni naslov Sklada za spodbujanje
razvoja TNP d.d., Metelkova 7, 1000 Ljub
ljana, najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
direktor
Ivan Novak
Ob-3073/08
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d., Ljubljana sklicuje uprava banke
14. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo 23. 4. 2008 ob 12. uri na
sedežu banke, Tivolska 48, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2007 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Predložitev revidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta
o sprejetem letnem poročilu Factor banke
d.d. za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 17. 3. 2008
o sprejemu Letnega poročila za leto 2007,
z Letnim poročilom Factor banke d.d. za leto
2007 in mnenjem revizorja.
4. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe
ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2007 v znesku 4.058.524,57 EUR za
naslednje namene:
– 98.000,00 EUR bruto za nagrade nadzornemu svetu,
– 150.000,00 EUR bruto za nagrade
upravi,
– 3.810.524,57 EUR za druge rezerve
banke.
5. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2007 kot uspešno.
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2008.
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Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2008 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
Ljubljana.
7. Poročilo uprave o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se je seznanila s Poročilom uprave o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega
kapital.
Predloge sklepov pod točkami 1, 2, 4, 5
predlagata v sprejem nadzorni svet in uprava, predloga sklepov pod točkama 3 in 6
nadzorni svet, predlog sklepa pod točko 7
pa uprava.
Skladno z 18. členom Statuta se skupščine delničarjev lahko udeležijo vsi delničarji
banke, na njej pa lahko uresničujejo svojo
glasovalno pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev in so svojo udeležbo prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine
delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija pooblastil se bo pričela
15 minut pred zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev, bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa
jim je tudi na sedežu banke, Tivolska 48,
Ljubljana.
Factor banka d.d. Ljubljana
uprava banke
Ob-3088/08
Na podlagi 23. člena Statuta NLB Banke
Domžale d.d., uprava NLB Banke Domžale
d.d. sklicuje
10. skupščino
delničarjev NLB Banke Domžale d.d.,
ki bo v četrtek, dne 24. 4. 2008, ob 12.
uri, v sejni sobi NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska cesta 62, Domžale, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine po predlogu uprave banke ter
imenuje notarko Metko Zupančič za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju
NLB Banke Domžale d.d. v letu 2007 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o notranjem revidiranju NLB Banke
Domžale d.d. v letu 2007, z mnenjem nadzornega sveta.
4. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu NLB Banke Domžale d.d. za leto
2007 in predlog uporabe bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina se seznani s Poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu NLB
Banke Domžale d.d. za leto 2007.
4.2. Nerazporejeni bilančni dobiček za
leto 2007 v višini 3.136.678,60 EUR se prenese v druge rezerve iz dobička.
4.3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
Na 10. skupščini NLB Banke Domžale
d.d. bodo delničarji odločali o objavljenih
predlogih za posamezno točko dnevnega

reda. V skladu z 298. členom ZGD-1 sta
predlagatelja sklepov uprava in nadzorni
svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic, najmanj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine delničarjev banke.
Delničarji lahko svoje pravice uresničujejo na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu.
Upravičenost do zastopanja je potrebno
izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki.
Skupni zastopnik več delničarjev ne more
zastopati več delničarjev, če so tako zastopani delničarji imetniki skupaj več kot 10%
delnic banke.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu in pooblastilo za udeležbo na skupščini prejeli
po pošti.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda so na vpogled od dneva objave tega sklica dalje v tajništvu banke, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
Uprava NLB Banke Domžale d.d.
Št. 1
Ob-3130/08
V skladu z določilom 295. člena ZGD-1
uprava – direktor družbe Gozdarstvo Gorenjske, d.d., Kokra 069 A, 4205 Preddvor,
sklicuje
4. sejo skupščine
družbe Gozdarstvo Gorenjske, d.d.,
Kokra 069 A, 4205 Preddvor,
ki bo v četrtek, 24. 4. 2008 ob 12. uri,
v Postojni, Vojkova ulica 9, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsednico skupščine se izvoli: Darja Dolenc.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik, Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Draga Intihar, Cesta 4. maja 16, Cerknica.
2. a) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe.
b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave – direktorja in
članov nadzornega sveta v poslovnem letu
2007 in jim podeljuje razrešnico.
3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Preoblikovanje: Delniška družba Gozdarstvo Gorenjske, podjetje za gozdarstvo
in promet z lesom d.d., s skrajšano firmo
Gozdarstvo Gorenjske, d.d. s sedežem Kokra in s poslovnim naslovom Kokra 069 A,
4205 Preddvor, ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju z matično številko 1982800000 in davčno številko
98928830, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
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b) Firma, skrajšana firma in sedež druž-

Firma družbe je: Gozdarstvo Gorenjske,
podjetje za gozdarstvo in promet z lesom
d.o.o.
Skrajšana firma družbe: Gozdarstvo Gorenjske, d.o.o.
Sedež družbe: Kokra.
Poslovni naslov: Kokra 069 A, 4205
Preddvor.
c) Dejavnost družbe: dejavnosti družbe
ostanejo nespremenjene in se uskladijo
v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
d) Osnovni kapital družbe
Osnovni kapital družbe znaša 863.382,57
EUR.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register se 206.901 navadnih imenskih
kosovnih delnic, ki so v lasti družbe Gozdno
gospodarstvo Postojna, d.d., Vojkova ulica
9, 6230 Postojna preoblikuje v osnovni vložek v vrednosti 863.382,57 EUR, ki predstavlja 100% poslovni delež v osnovnem
kapitalu družbe.
4. Akt o ustanovitvi družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina družbe sprejme Akt o ustanovitvi družbe
Gozdarstvo Gorenjske, d.o.o., Kokra 069 A,
4205 Preddvor, ki v celoti nadomesti sedanji
statut delniške družbe.
5. Razrešitev in imenovanje organov
družbe
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register preneha funkcija članom
nadzornega sveta in upravi – direktorju.
Skupščina sprejme sklep o imenovanju
Frenka Kovača za direktorja družbe Gozdarstvo Gorenjske, d.o.o. Kokra 069 A, 4205
Preddvor za nedoločen čas.
Mandat nastopi z dnem vpisa Sklepa
o preoblikovanju družbe v sodni register.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu
na sedežu družbe in so vpisani v delniški
knjigi oziroma centralnem registru pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi d.d. po
stanju na zadnji dan prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 12. do
14. ure oziroma na spletni strani družbe:
http://www.gozdarstvo-gorenjske.si.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v roku
sedmih dni od objave sklica skupščine.
Gozdarstvo Gorenjske d.d.
uprava - direktor
mag. Frenk Kovač
Št. 14/08
Ob-3143/08
Skladno z 19. členom Statuta delniške
družbe Merkur zavarovalnica d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 58, sklicuje
uprava družbe

16. redno skupščino
delničarjev družbe Merkur
zavarovalnica d.d.,
ki bo dne 24. 4. 2008 ob 12. uri, na sedežu družbe, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Seznanitev delničarjev s sprejemom
letnega poročila za leto 2007.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se uporabi skladno s predlogom uprave.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta.
5. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2007.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2008
se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov delničarjev na vpogled na sedežu družbe Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine kot delničarji družbe
vpisani v register KDD, d.d.
Vsakega delničarja lahko na skupščini
zastopa pooblaščenec na podlagi overjenega pisnega pooblastila. Pooblaščenec mora
pooblastilo predložiti najkasneje ob začetku
skupščine družbe.
Merkur zavarovalnica d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-3145/08
Na podlagi zahteve glavnega delničarja ter v skladu s točko J.d Statuta družbe,
uprava delniške družbe Novolit d.d., s sedežem v Novi vasi, Nova vas 56, sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 22. 4. 2008 ob 12. uri, v pisarni notarke Drage Intihar v Cerknici, Cesta
4. maja 16.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine. Za predsednika se izvoli Leon
Klemše, za preštevalca glasov se imenuje
Janez Milavec.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja po
384. členu ZGD-1:
1. Na predlog družbe: Enterfin d.d., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper, matična številka 2361221 (glavni delničar), ki je skladno
s prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 imetnik delnic, ki presegajo 90% osnovnega
kapitala družbe, se delnice preostalih delničarjev (manjšinski delničarji) prenesejo na
glavnega delničarja.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
3. Glavni delničar je dolžan po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati
posameznemu manjšinskemu delničarju de-
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narno odpravnino v znesku 12 EUR/delnico,
in sicer v 8 dneh po tem, ko ji posamezni
manjšinski delničar posreduje vse potrebne
podatke.
Denarna odpravnina se od vpisa sklepa
o prenosu delnic v sodni register do plačila
obrestuje po 5% letni obrestni meri.
II. Vpogled gradiva: gradivo za dnevni
red s predlogom sklepa o prenosu delnic,
letnimi poročili družbe Novolit d.d. za zadnja
tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja, v katerem pojasnjuje prenos
delnic in primernost denarne odpravnine,
revizorjevim poročilom o pregledu višine denarne odpravnine in izjavo banke iz drugega
odstavka 385. člena ZGD-1 je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (v finančnem
sektorju) vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.
do 12. ure.
III. Čas sklica: skupščina je sklicana za
12. uro.
IV. Pogoji udeležbe: seje skupščine se
lahko udeležijo imetniki delnic, ki so dne
18. 4. 2008 vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Delničarji oziroma pooblaščenci, ki se bodo
udeležili skupščine, morajo predhodno pisno
prijaviti udeležbo in poslati pisna obvestila,
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe na sedež družbe.
Novolit d.d.
uprava
Ob-3161/08
Na podlagi 24. člena Statuta NLB Koroške banke d.d., uprava banke sklicuje
11. skupščino
delničarjev NLB Koroške banke d.d.,
ki bo v sredo 23. aprila 2008 ob 11. uri,
v sejni sobi na sedežu NLB Koroške banke
d.d., Glavni trg 30, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in seznanitev
z navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme na znanje, da na skupščini sodeluje
notarka Sonja Kralj za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta banke
o preveritvi letnega poročila NLB Koroške
banke d.d. za leto 2007 in stališče nadzornega sveta banke k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poročilo nadzornega sveta banke o preveritvi letnega poročila banke za leto 2007 in
pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljub
ljana za poslovno leto 2007.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2007 z mnenjem nadzornega sveta NLB
Koroške banke d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju
v banki za leto 2007 s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta banke.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2007 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
4.678.761,02 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
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2. Skupščina banke podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2007.
3. Za uspešno delo in dosežene rezultate poslovanja se odobri izplačilo nagrade
članu nadzornega sveta, ki ni zaposlen pri
lastniku banke, v višini 6.200,00 EUR, v breme stroškov banke.
Skupščine banke se lahko udeležijo
in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini pravočasno
pisno najavijo pri banki najmanj 3 delovne
dni pred zasedanjem skupščine. Najava se
izvrši z izpolnjeno prijavnico oziroma pooblastilom, ki jo bodo delničarji prejeli skupaj
z vabilom po pošti.
Delničar mora ob prijavi svoje namere,
da bo na skupščini tudi glasoval, obvezno sporočiti s kolikim paketom delnic bo
glasoval. Glasovalno pravico imajo imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
banke, ki jo vodi KDD, kot imetniki delnic
z glasovalno pravico najmanj 3 delovne
dni pred dnem zasedanja skupščine banke in ostanejo vpisani do začetka njenega
zasedanja.
Vsaka navadna delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke
osebno, po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Skupni zastopnik ali pooblaščenec več delničarjev ne more imeti več kot
10% glasov vseh delničarjev.
Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
delničarjem banke v NLB Koroški banki d.d.,
Glavni trg 30, v tajništvu uprave banke, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro od objave sklica skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 23. aprila
2008 ob 12. uri v istih prostorih, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
NLB Koroška banka d.d.
Božo Štor
predsednik uprave
Anton Adam
član uprave
Ob-3165/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1. in 41. člena Statuta
delniške družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška c. 36, Logatec, uprava družbe sklicuje
izredno skupščino
delničarjev družbe KLI Logatec, d.d.,
Tovarniška c. 36, Logatec,
ki bo v ponedeljek, dne 21. aprila 2008
ob 13. uri, na sedežu družbe Tovarniška
cesta 36, Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednica skupščine: Jožica Tominc,
– preštevalki glasov: Marija Žagar in Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital delniške družbe KLI Logatec d.d., se na podlagi 333. člena ZGD-1
in tega sklepa poveča iz 5.394.295,61 EUR
za 2.999.989,91 EUR na 8.394.294,52 EUR
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z izdajo 718.907 novih delnic 2. emisije, in
sicer ob naslednjih pogojih:
– Izdajatelj delnic je: KLI Logatec d.d.
s sedežem v Logatcu, Tovarniška c. 36.
– Razred in vrsta delnic: delnice so navadne, prosto prenosljive imenske kosovne
delnice, istega razreda ter dajejo njihovim
imetnikom naslednja upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice dosedanjih imetnikov navadnih delnic:
– pravico do upravljanja družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
– Glasovalne pravice: vse novo izdane
delnice imajo glasovalno pravico.
– Način oziroma oblika izdaje delnic:
delnice se bodo izdale v nematerializirani
obliki.
– Emisijska vrednost ene delnice v tej
izdaji je 4,173 EUR.
– Celotna emisijska vrednost vseh novih
delnic pa 2.999.989,91 EUR.
– Prednostna pravica: v skladu s Statutom družbe imajo dosedanji delničarji, ki so
na dan objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana, v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, in sicer imajo pravico do vpisa 0,5561 delnice za
vsako eno delnico, katere imetniki so. Rok
za uveljavitev te pravice je 15 dni od dneva
objave poziva. Kolikor se v tem prvem krogu ne prodajo vse delnice, se ponovi drugi
krog prodaje tako, da se pod enakimi pogoji
delnice ponudi z javno prodajo vsem zainteresiranim investitorjem. Javna prodaja bo
trajala največ 5 delovnih dni.
– Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice.
– Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu družbe in z vplačilom na transakcijski
račun družbe najkasneje naslednji delovni
dan po vpisu.
– Oblika vplačila delnic: delnice se vplačajo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem
znesku.
– Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo
vplačila izplačala najkasneje v petih delovnih dneh po končani javni prodaji iz drugega
kroga prodaje.
– Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic bo družba obvestila vse delničarje v Uradnem listu RS.
– Postopek razdelitve in izročitve: delnice bodo razdeljene in izročene skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala, in sicer tako, da
bo možno vpisati v sodni register povečanje
osnovnega kapitala glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih delnic.
2.1. Predlog podrejenega sklepa
Sklep o likvidaciji družbe KLI Logatec
d.d.
Predlog sklepa:
– Skupščina v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 sprejme sklep o začetku
redne likvidacije družbe KLI Logatec d.d.,

Tovarniška c. 36, 1370 Logatec, matična
št. 5038251, ID za DDV: SI86335707, ki jo
zastopa in predstavlja direktorica Danijela
Rus.
– Delničarji družbe KLI Logatec d.d.
ugotavljajo, da ni nikakršne možnosti, da bi
družba z dejavnostjo, ki jo opravlja, glede
na razmere na tržišču in v družbi in glede na
pretekle obveznosti poslovala s pozitivnim
rezultatom.
– Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Makuc Edvin, stanujoč Borštnikova 29,
2000 Maribor.
– Likvidacijski upravitelj je upravičen do
plačila za delo v višini 8.000 EUR bruto.
Likvidacijski upravitelj je upravičen tudi do
2,0% od premoženja, ki se bo delilo delničarjem. Plačilo za delo in povrnitev stroškov se likvidacijskemu upravitelju izplača
po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa
pred razdelitvijo premoženja med delničarje.
Skupščina pooblasti predsednika skupščine, da z likvidacijskim upraviteljem podpiše
pogodbo o delu likvidacijskega upravitelja.
– Likvidacijski upravitelj opravlja vsa
opravila likvidacijskega postopka v skladu
412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi z dnem 22. 4.
2008.
– Upniki lahko likvidacijskemu upravitelju
prijavijo svoje terjatve najkasneje v roku 30
dni od objave sklepa v Uradnem listu RS na
sedež družbe likvidacijskega upravitelja.
– Z dnem vpisa sklepa o likvidaciji v sodni register se firmi družbe doda pristavek
»v likvidaciji« in se v celoti glasi »KLI Logatec, družba za lesno in strojno proizvodnjo,
trgovino in inženiring d.d. – v likvidaciji«,
s skrajšano firmo »KLI Logatec d.d. – v likvidaciji«.
– Rok za prijavo terjatev upnikov: 30 dni
od dneva objave sklepa o likvidaciji družbe.
– Z dnem imenovanja likvidacijskega
upravitelja se razreši direktorica Danijela
Rus, stanujoča Naklo 29, 1370 Logatec.
– Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov ali dokončanje še nedokončanih poslov,
za kar daje ustanovitelj soglasje skladno
z določbami iz 413. člena ZGD-1.
– Ta sklep se pošlje sodišču zaradi vpisa
likvidacije v sodni register.
– Poziv upnikom za prijavo terjatev: skladno s sklepom o likvidaciji se pozivajo upniki, da v roku 30 dni od dneva objave citiranega sklepa, s priporočeno pošto prijavijo
svoje terjatve do družbe, in sicer na naslov:
KLI Logatec d.d. – v likvidaciji, Tovarniška c.
36, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovni dan od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja, v času med 8. in 10. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
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Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posamezni točki
dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni
obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh po
objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica
Danijela Rus, univ. dipl. oec.
Ob-3167/08
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
14. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 22. aprila 2008, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah,
Pelechova cesta 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca/ki glasov ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Razrešitev starih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Z dnem zasedanja skupščine se iz
krivdnih razlogov odpokličeta člana nadzornega sveta družbe LIP Radomlje d.d. predstavnika delničarjev.
2.2. Za nova člana nadzornega sveta se
za mandatno dobo 4 let, ki teče od dneva
zasedanja skupščine imenujeta:
– Janez Kek, roj 26. 10. 1961, stanujoč
v Šmarju pri Kopru, Koštabona 44 in
– Peter Mahnič, roj. 18. 2. 1961, stanujoč
v Portorožu, Stara cesta 21.
3. Vložitev tožb zaradi oškodovanja
družbe.
Predlog sklepa:
Uprava družbe je dolžna vložiti tožbo
zoper:
– upravo družbe,
– predsednika nadzornega sveta,
– člana nadzornega sveta predstavnika
delničarjev zaradi povračila škode. Kolikor
bo potrebno tožbo vložiti zoper osebo, ki na
dan odločanja skupščine še vedno opravlja
vlogo direktorja oziroma člana nadzornega
sveta družbe, je za vložitev tožbe kot posebni zastopnik pooblaščen odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, Cankarjeva ulica
6, Maribor.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
18. aprila 2008.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu druž-

be, Pelechova cesta 15, Radomlje, v tajništvu pri Brigiti Jerman, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
Ob-3188/08
Na podlagi 13. člena statuta NLB Banke Zasavje d.d., prečiščeno besedilo z dne
31. 1. 2007, uprava banke sklicuje
10. skupščino
delničarjev NLB Banke Zasavje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. 4. 2008, ob 10.
uri, v sejni sobi banke, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine ter imenuje notarko
Marjano Kolenc – Rus za sestavo notarskega zapisnika.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila banke
za leto 2007 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani z letnim poročilom banke za leto 2007
in poročilom nadzornega sveta o svojem
delu in preveritvi letnega poročila za leto
2007.
4. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Izhajajoč iz sprejetega letnega
poročila se bilančni dobiček za leto 2007
v znesku 1.745.090,87 EUR na predlog
uprave in nadzornega sveta uporabi za druge rezerve.
2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
3. Preostanek zneska, ki je bil namenjen za izplačilo dividend iz čistega dobička
leta 1997 in ostanek iz zaokrožitvenih razlik
v znesku 2.060,52 EUR, se prenese v druge
rezerve iz dobička.
5. Letno poročilo Službe notranje revizije
za leto 2007 z mnenjem nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo službe notranje revizije
o notranjem revidiranju za leto 2007 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta banke.
Na 10. skupščini NLB Banke Zasavje
d.d. bodo delničarji odločali o objavljenih
predlogih za posamezno točko dnevnega
reda. V skladu z 298. členom ZGD-1 sta
predlagatelja sklepov uprava in nadzorni
svet banke.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo banke, ki jo vodi
KDD, kot imetniki delnic z glasovalno pravico najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo na skupščini pisno
ali ustno prijavijo najmanj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Delničarji morajo ob
prijavi svoje namere, da bodo na skupščini
glasovali, obvezno sporočiti, v kolikem obsegu nameravajo to svojo pravico udejanjati, oziroma s kolikim paketom delnic bodo
glasovali.
Vsaka delnica zagotavlja na skupščini
delničarjev 1 glas. Delničarji uresničujejo
svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali po zakonitem zastopniku. Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prijavili, bodo
prejeli pooblastilo za udeležbo na skupščini
po pošti, oddali pa ga bodo pred samo sejo
skupščine.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda so na vpogled od dneva
objave tega sklica dalje v Sektorju splošnih
poslov NLB Banke Zasavje d.d., Trg revolucije 25c, Trbovlje, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
NLB Banka Zasavje d.d.
Zdenko Fritz
predsednik uprave
Marija Marot
članica uprave
Ob-3240/08
Na podlagi 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, sklicuje predsednik poslovodstva združenja
1. redno letno skupščino
združenja SAZOR GIZ,
ki bo dne 22. 4. 2008 ob 12. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana v dvorani B, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predsednik poslovodstva združenja in
nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
naslednjih sklepov:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Rudi Zaman,
b) za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posameznih točki dnevnega
reda se izvoli kot preštevalka glasov Irena
Brglez,
c) za overovitelja zapisnika se izvolita
Irena Trenc Frelih in Drago Bajt,
d) skupščini bo prisostvoval odvetnik Boštjan Rejc.
2. Potrditev letnega poročila poslovodstva in nadzornega odbora za leto 2007.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo
31. 12. 2007.
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3. Potrditev poslovnega in finančnega
načrta ter letnega načrta delitve sredstev
za leto 2008.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklepe:
a) skupščina sprejme poslovni načrt za
leto 2008.
b) skupščina sprejme finančni načrt za
leto 2008.
c) skupščina sprejme sklep, da se nabrana sredstva iz naslova nadomestil ne delijo
za obdobje dveh let. Sredstva se namenijo
pokritju zagonskih stroškov ustanovitve kolektivne organizacije SAZOR GIZ. Kolikor
letna nabrana sredstva presežejo znesek
600.000,00 EUR se o delitvi teh sredstev
ponovno določa na skupščini.
4. Potrditev plana stroškov za leto
2008.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme plan stroškov za leto
2008.
5. Potrditev Pogodbe o opravljanju administrativno-tehničnih poslov v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih in sorodnih
pravic.
Predsednik skupščine in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: skupščina sprejme Pogodbo o upravljanju administrativno-tehničnih poslov
v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih
pravic.
Gradiva, o katerih se bo odločalo na
skupščini, so na vpogled vsakemu članu
združenja na sedežu združenja, Kersnikova
10a, Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vsak član lahko gradivo na lastne stroške
fotokopira. Hkrati objavljamo tudi Pogodbo
o ustanovitvi, ki je na voljo na internetni stra-
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ni www.sazor.si. S tem se šteje ta pogodba
za objavljeno.
Na skupščini lahko sodelujejo vsi člani združenja. Člani lahko glasujejo tudi po
pooblaščencu. Pooblastilo mora biti dano
v pisni obliki in mora biti skupščini predloženo pol ure pred začetkom zasedanja. Člani
združenja oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12.30, v istem prostoru, z istim dnevnim redom in se na njej odloča ne glede na število
prisotnih članov.
SAZOR GIZ
Ob-3253/08
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
Skupina KIK Kamnik d.d., uprava družbe
sklicuje
14. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
Fužine 9, 1240 Kamnik,
ki bo dne 21. 4. 2008 ob 13. uri v prostorih
družbe Equity d.o.o., Žebljarska 5, Kamnik.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov družbe.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Jure Prebil.
Za preštevalca glasov se imenujeta Marko Smole in Igor Blejec.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Potrditev sklepov 13. skupščine družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje vse
sklepe, ki so bili sprejeti na 13. skupščini
družbe Skupina KIK Kamnik d.d., ki je bila
dne 28. 1. 2008.
3. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe Skupina KIK
Kamnik d.d.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetimi
spremembami Statuta skupščine delničarjev družbe Skupina KIK Kamnik d.d. z dnem
vpisa Statuta v sodni register odpokliče člane nadzornega sveta: Jure Prebil, Marko
Smole, Igor Blejec.
5. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
imenuje člane upravnega odbora Prebil
Jureta, Smole Marka in Erbežnik Aleša,
z mandatom 6 let od dneva zasedanja te
skupščine.
6. Prodaja deleža v družbi Kamnik – Schlenk d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravni odbor, da proda naložbo, ki jo ima
družba Skupina KIK Kamnik d.d. v družbi
Kamnik – Schlenk d.o.o. Kamnik, najboljšemu ponudniku.
7. Prodaja nepremičnin.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravni odbor, da proda del nepremičnin, ki
so v lasti družbe, najboljšemu ponudniku.
8. Prodaja deležev v družbi KIK Kamnik
d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s prodajo deležev v družbi Skupina KIK Kamnik
d.o.o., do katerih je prišlo v letu 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo prijavijo najmanj 3 dni pred skupščino družbi Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe Equity d.o.o., Žebljarska 5,
Kamnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupina KIK Kamnik d.d.
uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 200/08
Ob-3243/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 200/08, DK 9/08 z dne
10. 3. 2008, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 6 v izmeri 72,55 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Matije Tomca 2, Domžale, ki stoji (kot izhaja iz potrdila GURS št.
90212-48/2008-2 z dne 13. 2. 2008, na
parc. št. 3894/3, 3906/2 in 3907/3, vse k.o.
Domžale), s pripadajočo kletjo in sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljev Vajzman Gregorja in Simončič
Špele, in sicer vsakega do idealnega solastniškega deleža 1/2, zastavljeno v korist
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje terjatve v višini
157.000,00 CHF s pp.
SV 211/08
Ob-3244/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 211/08, DK 10/08 z dne
12. 3. 2008, je bilo enosobno stanovanje št.
1 v 1. nadstropju, v skupni izmeri 41,95 m2
in shramba v kletni etaži stanovanjskega
bloka, na naslovu Kolodvorska cesta 002
C, Mengeš, stoječe na parc. št. 130/3, k.o.
Mengeš ter last zastaviteljice Knaflič Mance,
roj. 21. 7. 1977, do 1/1, zastavljeno v korist
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 96.300,70 CHF s pp.
SV 173/08
Ob-3245/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 173/08 z dne 14. 3.
2008, je bila nepremičnina – poslovni prostor št. 5 v I. nadstropju objekta E, v izmeri
86,90 m2, v objektu na naslovu Ulica heroja
Jevtiča 5, 2000 Maribor, ležečem na parc.
št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje in katero
je zastavitelj pridobil na podlagi prodajne
pogodbe z dne 21. 2. 2008, ki jo je sklenil
s prodajalcem – družbo Telem d.o.o., Maribor, mat. št. 5625831, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisen banke d.d.,
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična
številka 5706491, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 84.000,00 CHF s pripadki
in pogodbeno obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka 3 mesečnemu liborju
CHF + 2,20% letno; v primeru neporavnanja zapadlih obveznosti po predmetni kreditni pogodbi zaračunava upnica zamudne
obresti po srednjem tečaju Banke Slovenije, od dneva zapadlosti do dneva plačila skladno s predpisom, ki ureja obrestno
mero zamudnih obresti; z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve; z možnostjo
upnice zahtevati takojšnje vračilo celotnega še neplačanega zneska kredita skupaj

z vsemi pripadki v primerih, natančno navedenih v pogodbi o dolgoročnem kreditu št.
61/10926/08-105 in rokom vračila kreditnega zneska do dne 22. 2. 2013, pod pogoji,
kot je to navedeno v pogodbi o dolgoročnem
kreditu št. 61/10926/08-105 – oziroma na
odpoklic upnice.
SV 288/08
Ob-3246/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 288/08 z dne 14. 3. 2008, je nepremičnina ident. št. 2100-841-7 v izmeri 52,07 m2, ki se nahaja na naslovu Ulica 1. avgusta 5, Kranj, na parc. št. 883/15,
k.o. Kranj (označeno tudi kot stanovanje št.
25 v 2. nadstropju, s kletjo v skupni izmeri
48,30 m2), last kreditojemalcev Attile Kuprešanina, Ulica Franca Rozmana – Staneta
11, Kranj in Saša Đurića, Jelenčeva ulica 16,
Kranj, vsakega do ½, na podlagi notarskega
zapisa prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalkama Marino Urbanc in Jano Urbanc,
zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje terjatve v višini 116.000,00 CHF,
z letno obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega liborja in obrestne
marže v višini 1,65% p.a., s končnim rokom
plačila 31. 3. 2028.
SV 143/2008
Ob-3247/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 143/2008 z dne
12. 3. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
31,89 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše
Rodik 56, stoječe na parc. št. 31.S, 35/1.
S in 35/2.S, vse vpisane v vl. št. 622, k.o.
Rodik, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo,
last dolžnikov in zastaviteljev Gržinić Saša,
EMŠO 0909980500304, stan. Cesta I. Istrske brigade 95, 6000 Koper in Radovac Romina, EMŠO 2504983505401, stan. Bonini
107, 6000 Koper, na podlagi kupoprodajnih
pogodb, in sicer kupoprodajne pogodbe št.
46600-213-91, sklenjene dne 27. 9. 1993,
med Občino Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana in Bernetič Albertom, Rodik 56, Kozina, sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Sežani z dne 7. 12. 1995, opr. št. D 238/95,
prodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 3.
1999 in dodatka z zemljiškoknjižnim dovolilom h kupoprodajni pogodbi, sklenjenega
dne 30. 1. 2008, med Bernetič Matejem, Kidričeva ulica 10, Sežana, kot prodajalcem in
Geržina Bredo, Ulica generala Levičnika št.
11d, Koper, kot kupovalko ter notarski zapis
– prodajna pogodba, opr. št. SV 103/2008,
sklenjenega dne 19. 2. 2008, med Geržina
Bredo, Ulica generala Levičnika št. 11 d,
Koper, kot prodajalko ter Gržinić Sašom,
EMŠO 0909980500304, stan. Cesta I. Istrske brigade 95, 6000 Koper in Radovac Romino, EMŠO 2504983505401, stan. Bonini
107, 6000 Koper, zastavljeno v korist upnice
UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.000,00 CHF s pripadki.

SV 165/08
Ob-3248/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 165/08 z dne 18. 3. 2008,
je bilo stanovanje št. 18 v izmeri 74,40 m2, ki
se nahaja v 3. nadstropju stavbe z naslovom
Trg Prešernove brigade 5, Kranj, stoječe na
parc. št. 348/6, k.o. Primskovo, last Refika
Ljutića, Trg Prešernove brigade 5, Kranj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 689 z dne 17. 6. 1993,
sklenjene s prodajalcem DP Sava Kranj,
Škofjeloška c. 6, Kranj, zastavljeno v korist
Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska
cesta 128a, 1000 Ljubljana, z matično številko 5496527000, za zavarovanje denarne
terjatve glavnice v višini 31.000,00 EUR,
s pogodbeno obrestno mero 12 mesečni
Euribor + 2,50 % letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete in kredita 31. 3. 2016, z odpoklicem
terjatve ter z ostalimi pp.
SV 168/08
Ob-3249/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-168/08 z dne 18. 3.
2008, je bila nepremičnina, parc. št. 416/1,
k.o. Šentvid nad Ljubljano, ki je na podlagi
prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2007, sklenjene med Amalijo Šimenko kot prodajalko
in Kovačič Marjanom kot kupcem, v lasti
dolžnika in zastavitelja Kovačič Marjana,
Dilici 9, Šmarje, zastavljena v korist upnika Domjan Bojana, Prikrnica 25, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
250.000,00 EUR s pripadki.
SV 408/08
Ob-3250/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. SV 408/08 z dne 10. 3.
2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 16,
v izmeri 23,19 m2, s pripadajočo shrambo,
ki se nahaja v pritlični etaži stanovanjske
hiše na naslovu Gašperšičeva ulica 8, Ljub
ljana, stoječi na parc. št. 1171/2, k.o. Moste, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki je
v lasti kreditojemalca, dolžnika in zastavitelja Zorana Ćulibrka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 027/01 z dne 27. 9. 2001,
sklenjene med Slavico Makivić kot prodajalko ter Zoranom Ćulibrkom kot kupcem,
in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten
Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6,
Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11.500,00 EUR s pripadki,
s pogodbeno letno obrestno mero v višini 7,75%, z zapadlostjo zadnjega obroka
20. 3. 2013 in z možnostjo predčasnega
odpoklica upnice.
SV 467/2008
Ob-3251/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 467/2008 z dne 18. 3.
2008, je stanovanje št. 1 v skupni izmeri
40,54 m2, v objektu št. 291.ES, na naslovu
Smoletova 10, Maribor – parc. št. 442/1,
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k.o. Tabor, solast Kniplič Ivana in Kniplič
Cvetke, oba stanujoča Rošpoh 160 a, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7.
2001, zastavljeno v korist upnice Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 121.150,00 EUR s pp.
SV 213/08
Ob-3252/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljub
ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 213/08
z dne 17. 3. 2008, je bilo stanovanje št. 6,
v skupni izmeri 67,92 m2, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Endliherjeva ulica 8, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 1672/2, k.o. Bežigrad, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastavitelja Mekinc Janeza, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 57 z dne 26. 11. 1991, sklenjene z družbo Kolinska-prehrambena industrija, p.o.
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
23.725,50 CHF, s pripadki.
SV 183/08
Ob-3254/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 183/08 z dne 19. 3.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje št.
1 v velikosti 80,22 m2, v pritličju stanovanjskega bloka Kajuhova ulica 5, v Mariboru, ki
stoji na parc. št. 1294/1, k.o. Koroška vrata,
parcelna številka pripisana vl. št. 1404 in
katero je zastavitelj Sagadinj Samo v izključno last pridobil na podlagi darilne pogodbe
z dne 25. 2. 2004, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 12. 3. 2008 in kar vse je bilo sklenjeno z darovalko Sagadinj Sonjo, zastavljena v korist banke – upnice Probanka d.d.,
s sedežem na naslovu Trg Leona Štuklja
12, 2000 Maribor, matična številka 5459702,
ID za DDV SI 42820600, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice
do dolžnika v višini 60.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka vsoti
referenčne obrestne mere Euribor za šestmesečno obrestno obdobje, ki znaša na dan
sklenitve pogodbe 4,437% in obrestnega
dodatka v višini 2,20% letno – skupna obrestna mera znaša na dan sklenitve pogodbe
6,637% letno; z zamudnimi obrestmi, ki se
spreminjajo z vsakokrat veljavnimi predpisi
in trenutno znašajo 12% letno, z vračilom
glavnice v 12 zaporednih mesečnih anuitetah, ki dospevajo v plačilo do vsakega
zadnjega dne v mesecu; z možnostjo enostranskega razdora oziroma odstopa od
predmetne kreditne pogodbe s strani banke
– upnice v primerih, natančno navedenih
v kreditni pogodbi št. P00588/08; z vsemi
pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve
in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita
v plačilo na dan 31. 8. 2009 – oziroma na
odpoklic upnice.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 67/2007
Os-3089/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2007 sklep z dne 10. 3. 2008:
I. Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Arka, import, export d.o.o., Hmeljarska ulica 1, Žalec (matična številka:
5298105, ID št. za DDV: SI22520414) in njegovimi upniki, se ustavi in se po uradni dolžnosti začne stečajni postopek nad dolžnikom: Arka, import, export d.o.o., Hmeljarska
ulica 1, Žalec (matična številka: 5298105,
ID št. za DDV: SI22520414).
Odslej se firma glasi: Arka, import,
export d.o.o., Hmeljarska ulica 1, Žalec
(matična številka: 5298105, ID št. za DDV:
SI22520414) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. 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 1110-67-2007).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138. člen ZPPSL).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 2008 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 10. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 3. 2008
St 16/2007
Os-3090/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2007 sklep z dne 10. 3. 2008:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
CT – Produkti Kemični, tehnični, specialni izdelki, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Zreče, Vodnikova 27, Zreče
(matična številka: 5763665, ID št. za DDV:
SI89638263), se zaključi, v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: CT – Produkti Kemični, tehnični, specialni izdelki, proizvodnja,
trgovina, storitve d.o.o. Zreče, Vodnikova
27, Zreče – v stečaju (matična številka:
5763665, ID št. za DDV: SI89638263), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 3. 2008
St 37/2007
Os-3091/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2007 z dne 11. 3. 2008 sklenilo:
Stečajni postopek nad zadrugo Stanovanjska zadruga GOF, z.b.o., Smarelijeva 11, Izola, matična številka 10639700,
šifra dejavnosti 70.200, se začne in takoj
zaključi.
Občini Izola se izročijo naslednje terjatve
družbe: terjatev do Jane Abramovič v višini 1.270,58 EUR, terjatev do Aleksandra
Cimbaleviča v višini 28,76 EUR, terjatev do
Demišoski Demiš s.p. v višini 219,91 EUR,
terjatev do Abdege Mahmutoviča, v višini
119,30 EUR, terjatev do Nusmirja Merdanoviča v višini 219,91 EUR, terjatev do Dušana
Vasiljeviča v višini 17,90 EUR, terjatev do
A.S. Linea d.o.o. v višini 14,41 EUR, terjatev
do Mazreku d.o.o. v višini 5.436,65 EUR,
terjatev do GP Saloski d.o.o. v višini
3.984,19 EUR, terjatev do Struga d.o.o. v višini 546,48 EUR, terjatev do SGP Gorenc
d.o.o. v višini 7.483,80 EUR, terjatev do
Grošič Remzija s.p. v višini 342,52 EUR
in terjatev do SGP Tehnik d.d. v višini
18.328,93 EUR in osnovno sredstvo mobilni telefon in računalniški program Optima,
vse brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2008
St 17/2007
Os-3092/08
To sodišče je s sklepom St 17/2007 z dne
10. 3. 2008 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo
Faqi Adem s.p., Zasavska cesta 12, Brestanica, matična številka 5443120, davčna
številka 72022892.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra
Slovenije pod št. 19058294.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 3. 2008

St 27/2008
Os-3093/08
To sodišče je s sklepom St 27/2008
dne 12. 3. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom A INVESTICIJE d.o.o., Dunajska c. 51, Ljubljana, davčna številka
27569373, matična številka 2107708000,
vložna številka 1/41748/00.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s 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).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 5. 2008 ob 12.10 v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2008
St 153/2003
Os-3094/08
To sodišče, je s sklepom St 153/2003
dne 11. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika Gašper d.o.o.,
Ljubljana, Tomačevska.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
LIK 53/2007
Os-3096/08
To sodišče je s sklepom LIK 53/2007
dne 11. 3. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Pentaterra – Zavod
za izvajanje programov humanitarne in
razvojne pomoči – v likvidaciji, Lubejeva
3, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
St 108/2006
Os-3097/08
To sodišče je s sklepom St 108/2006
dne 11. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
zoper stečajno maso Agroplod d.o.o., Brilejeva 4, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
St 212/2005
Os-3098/08
To sodišče je s sklepom St 212/2005
dne 11. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Navidez d.o.o. – v stečaju,
Teslova 30, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008

Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2008

St 68/2003
Os-3099/08
To sodišče je s sklepom St 68/2003 dne
11. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tisa Fincom d.o.o., Ključavničarska 4, Ljubljana, matična številka
5807620.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008

St 15/2005
Os-3106/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/2005
z dne 10. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso Svila Tekstilna tovarna,
trgovina in storitve d.d. – v stečaju, Maribor, Ob Dravi 6, ker so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2008

St 91/2006
Os-3100/08
To sodišče je s sklepom St 91/2006 dne
11. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Inini d.o.o. – v stečaju, Krožna
pot 6, Vrhnika.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
St 76/2007
Os-3101/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Mizarstvo Drago Berglez s.p., Ilirska
ul. 12, Maribor, dne 10. 4. 2008 ob 14. uri,
soba 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2008
St 127/2007
Os-3102/08
Narok za preizkus upniških terjatev nad
stečajnim dolžnikom Niki tisk d.o.o., Baševa ulica 12, Maribor – v stečaju, razpisan
za dne 8. 5. 2008, ob 10.30, v sobi 253
tukajšnjega sodišča, opr. št. St 127/2007,
se prekliče, saj se je predmetni stečajni
postopek zaključil v skladu z 99/II členom
ZPPSL.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2008
St 130/2007
Os-3103/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Montaža na terenu, Branimir Kelenc
s.p., Leskovec 79, Pragersko, šifra dejavnosti: 45.420, matična številka: 1920928,
davčna številka: 15427331, se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2008
St 134/2008
Os-3105/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vili Majhenič s.p., pleskarstvo, Sp.
Vrtiče 31b, Zg. Kungota, šifra dejavnosti:
F/45.4, matična št. 1985027, davčna številka: 10285393, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

St 93/2007
Os-3107/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom M3 Plus podjetje za proizvodnjo,
storitve in produkcijo medijskih programov d.o.o., Sokolska ulica 45, Maribor
– v stečaju, davčna številka: 94147728,
matična številka: 5511313000, se v skladu
z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2008
St 102/2007
Os-3108/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zidarstvo Rašić, splošno gradbeništvo k.d., Slivniška 9, Orehova vas
– v stečaju, davčna številka: 71993126, matična številka: 1754823, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2008
St 4/2008
Os-3109/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2008 dne 6. 3. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom TIL, storitveno, proizvodno, trgovinsko podjetje
d.o.o., Sončna ulica 33, Bistrica ob Dravi,
šifra dejavnosti: 93.030, matična številka:
5511208, davčna številka: 21221944.
Odslej firma glasi: TIL, storitveno, pro
izvodno, trgovinsko podjetje d.o.o., Sončna
ulica 33, Bistrica ob Dravi – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Sonja Krajnčič, Ljubljanska 38, Slovenska
Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in
največ 164,20 € ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za pravne osebe št.: 011008450088006, sklicna številka odobritve:
00 01-001042008,
– za fizične osebe št.: 011008450088103, sklicna številka odobritve:
00 01-001042008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
26. 5. 2008 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2008
St 127/2007
Os-3111/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Niki tisk d.o.o., Baševa ulica
12, Maribor – v stečaju, davčna številka
93543778, matična številka 1482521, se
v skladu s 99/II členom ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2008
St 98/2005
Os-3112/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Miroslav Jelenković, Jelem s.p.,
Cesta proletarskih brigad 61, Maribor –
v stečaju, šifra dejavnosti 11.493, matična
številka 5625399, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2008
St 3/2008
Os-3113/08
1. Z dnem 10. 3. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo
Tomažič d.o.o., Glavni trg 13, Ljutomer,
davčna številka: 15118037.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidović, Veščica 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100038.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 10. 6. 2008 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 3. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka.
Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka stečajnega postopka nad dolžnikom
in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2008
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St 6/2007
Os-3114/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Anton Štottl s.p. – storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, Cven
6, davčna številka: 72143355, se po 169.
členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2008
St 50/93
Os-3115/08
Sprejme se končno poročilo stečajnega
upravitelja o poteku stečajnega postopka.
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elrad d.d., Ljutomerska 28, Gornja
Radgona – v stečaju, se v skladu s prvim
odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) zaključi.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo
v roku 8 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 3. 2008
St 6/2008
Os-3116/08
1. Z dnem 10. 3. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Totem Trgovina in
storitve d.o.o., Mlajtinci 22, davčna številka: 12521418.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazila o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100068.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 10. 6. 2008 ob 14.15 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 3. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2008
St 4/2008
Os-3117/08
1. Z dnem 10. 3. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Mertik Marjan
s.p., Avtoprevozništvo, Lendavske gorice
414, Lendava (davčna številka: 57833974,
matična številka 5158189000).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič, Veščica 6/a, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno

dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazila o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100048.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 6. 2008 ob 14.30 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 3. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2008
St 60/2007
Os-3118/08
1. Z dnem 10. 3. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Solo Plus d.o.o.,
Bogojina 77 (davčna številka: 99493284,
matična številka: 1717138000).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazila o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100607.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 6. 2008 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 3. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2008
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St 7/2008
Os-3119/08
1. Z dnem 10. 3. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Trstenjak Franc
s.p., FIP Transport Trstenjak, Jamna 11/b,
Sveti Jurij ob Ščavnici (davčna številka:
26607611, matična številka: 5087824000).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Flegar Jože, Boračeva 50, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100078.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 6. 2008 ob 14.15 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 3. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 3. 2008
St 2/2007
Os-3120/08
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
stečajnega dolžnika Kodo – Dobrila in partner, mednarodna trgovina d.n.o., Murska
Sobota, Lendavska 8 – v stečaju.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase bo dne 13. 5.
2008 ob 14.30 v razpravni dvorani št. 12
tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev stečajne
mase na tukajšnjem sodišču v sobi št. 4
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 3. 2008
St 24/2007
Os-3121/08
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Iskra EMS, elektromehanski sestavi d.o.o., Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej in njegovimi upniki vabi poravnalni
senat upnike na narok za prisilno poravnavo, ki bo dne 8. 5. 2008 ob 9. uri v sobi 117
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča, soba št. 15 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 3. 2008
St 1/2008
Os-3122/08
To sodišče je dne 11. 3. 2008 izdalo
sklep opr. št. St 1/2008, da se začne ste-
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čajni postopek zoper dolžnika Euro-Impex,
Špedicija, trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Mednarodni prehod 2, Vrtojba, matična številka 5536723,
davčna številka 48888702, šifra dejavnosti
60.240.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, Tumov
drevored 1, Tolmin.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (164,20 EUR). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-8450083641, sklic na
št. 11-42218-7110006-00000108. Dokazilo
o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 1. 9. 2008 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 3. 2008
St 23/2007
Os-3123/08
To sodišče je dne 12. 3. 2008 izdalo
sklep, spremenjen s sklepom z dne 13. 3.
2008, da se začne stečajni postopek zoper
dolžnika Trgovina in gostinstvo Bratina
Egon s.p., Cesta 89a, 5270 Ajdovščina,
z matično št. 5050829, davčno št. 70396884
in šifro dejavnosti 55.302, vpisanega v Poslovni register pri Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve
(AJPES) v Novi Gorici.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 6.
2008 ob 10. uri v sobi št. 110/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti 2000
točk (158,60 EUR). Upniki so dolžni plačati
sodno takso na TRR št. 01100-8450083641,
sklic na št. 11 42218-7110006-2307. Prijava
terjatve in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne12. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2008
St 73/2007
Os-3134/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 73/2007 sklep z dne 14. 3. 2008:
I. To sodišče je dne 18. 10. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
MA Ekskluziv storitve na področju športa in prireditev d.o.o., Dečkova 1, Celje,
z dne 16. 10. 2007 in je dne 14. 3. 2008 ob
10. uri začelo stečajni postopek nad dol-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
žnikom: MA Ekskluziv storitve na področju
športa in prireditev d.o.o., Dečkova 1, Celje
(matična številka: 5829682, ID št. za DDV:
SI26416344).
Odslej se firma glasi: MA Ekskluziv
storitve na področju športa in prireditev
d.o.o., Dečkova 1, Celje (matična številka: 5829682, ID št. za DDV: SI26416344)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
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 (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-73-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 2008 ob 10. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2008
St 96/2004
Os-3147/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 96/2004 sklep z dne 14. 3. 2008:
I. To sodišče je dne 8. 9. 2004 ob 13.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom - samostojnim podjetnikom: Šibanc Ljuboslav
s.p., Vzdrževanje Šibanc, Trnovlje pri
Socki 29, Nova Cerkev, z dne 8. 9. 2004 in
je dne 14. 3. 2008 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom - samostojnim
podjetnikom: Šibanc Ljuboslav s.p., Vzdrževanje Šibanc, Trnovlje pri Socki 29, Nova
Cerkev (matična številka: 5089851, ID št. za
DDV: SI39802671).
Odslej se firma glasi: Šibanc Ljuboslav
s.p., Vzdrževanje Šibanc, Trnovlje pri Socki
29, Nova Cerkev (matična številka: 5089851,
ID št. za DDV: SI39802671) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
štev. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
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 1110-96-2004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 2008 ob 12.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2008
St 5/2008
Os-3148/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2008 sklep z dne 14. 3. 2008:
I. To sodišče je priporočeno po pošti dne
24. 1. 2008 ob 8. uri prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Konstructa 7, Družba za izgradnjo in
opremo objektov d.o.o., Malgajeva ulica
2a, Celje in je dne 14. 3. 2008 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Konstructa 7, Družba za izgradnjo in opremo
objektov d.o.o., Malgajeva ulica 2a, Celje
(matična številka: 5715741, ID št. za DDV:
SI13964119).
Odslej se firma glasi: Konstructa 7, Družba za izgradnjo in opremo objektov d.o.o.,
Malgajeva ulica 2a, Celje (matična številka: 5715741, ID št. za DDV: SI13964119)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
štev. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
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
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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 1110-5-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 2008 ob 9.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2008
St 68/2007
Os-3149/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 68/2007 sklep z dne 14. 3. 2008:
I. To sodišče je neposredno dne 10. 10.
2007 ob 15.13 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Gostišče Jurg Slavko Ivanuš s.p., Male Rodne 20, Rogaška Slatina in je dne 14. 3.
2008 ob 13.30 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Gostišče Jurg Slavko Ivanuš s.p., Male Rodne 20, Rogaška Slatina
(matična številka: 1464531, ID št. za DDV:
SI17373913).
Odslej se firma glasi: Gostišče Jurg Slavko Ivanuš s.p., Male Rodne 20, Rogaška
Slatina (matična številka: 1464531, ID št. za
DDV: SI17373913) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
štev. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
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 1110-68-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 2008 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 14. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2008
St 34/2007
Os-3151/08
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Jelen
Gostinsko turistično podjetje, Kranj,
d.o.o., Ljubljanska cesta 1, Kranj, bo
dne 9. 5. 2008 ob 9. uri v sobi št. 113/I
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, soba št. 6/pritličje med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 3. 2008
Ppn 83/2007
Os-3152/08
To sodišče je s sklepom opr. št. Ppn
83/2007 z dne 21. 1. 2008 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Bay 2
d.o.o., Gimnazijska c. 19, Trbovlje in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve na naslednji način:
– terjatve privilegiranega upnika iz razreda A se poplačajo v višini 100%,
– terjatve upnikov iz razreda B poplača
dolžnik v višini 20% v nominalni vrednosti
brez obresti v roku enega leta od dneva
pravnomočno izglasovane prisilne poravnave,
– terjatve upnika iz razreda C se poplačajo 100% v roku 5 let od pravnomočnosti
sklepa o prisilni poravnavi, in sicer sukcesivno, vsako leto po 20%,
– terjatve iz razreda D bodo poplačane
brezobrestno v višini 20% v roku 1 leta od
dneva pravnomočno izglasovane prisilne
poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 29. 6. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašata upnika Irena Zelenšek in Franc
Grad svoji terjatvi v višini 16.000,00 € in
14.100,00 €, navedeni v Prilogi sklepa, ki
je sestavni del izreka sklepa, na dolžnika
in se terjatvi spremenita v poslovna deleža
v osnovnem kapitalu dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala z novima stvarnima vložkoma (terjatvama) v sodnem registru.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 1. 2008. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 14. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2008
St 158/2007
Os-3153/08
To sodišče je s sklepom St 158/2007 dne
11. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Devič Miladin s.p. – Podjetje za
izobraževanje in storitve prevozi - trgovina, Novi log 19c, Hrastnik, matična številka: 1663941, davčna številka: 44415648 in
z istim sklepom postopek takoj zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
St 76/2007
Os-3154/08
To sodišče je s sklepom St 76/2007 dne
11. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtoservis Aljaž Florijančič
s.p., Ob železnici 2, Ribnica – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
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St 1/2008
Os-3155/08
1. Z dnem 13. 3. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom River House
– Rečna hiša d.o.o., Mlajtinci 25, Moravske Toplice (davčna številka: 58088288,
matična številka: 2157764).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorad Vidovič, Veščica 6/a, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100018.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 6. 2008 ob 14.45 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 13. 3. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2008
St 11/2003
Os-3156/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Agranta d.d., Lendavska 9, Murska Sobota – v stečaju (davčna številka
89128320, matična številka 1490974000),
se v skladu s prvim odstavkom 169. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2008
St 45/2006
Os-3157/08
To sodišče je dne 13. 3. 2008 s sklepom,
opr. št. St 45/2006 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Petek Branko s.p.
– Transconti avtoprevozništvo, Kvedrova
ulica 5, 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.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 3. 2008
St 86/2007
Os-3166/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 86/2007 obvestilo z dne 13. 3.
2008:
Obveščamo vas, da se I. narok za preizkus terjatev v likvidacijskem postopku nad
dolžnikom: Bambus, Prevozniška in trgo-
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vska družba d.o.o., Sp. Rečica 20, Laško
- v likvidaciji, razpisan za dne 9. aprila
2008 ob 9. uri, soba št. 236/II, prekliče in
se narok preloži na dne 16. aprila 2008 ob
13.30, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2008
St 145/2005
Os-3173/08
To sodišče je s sklepom St 145/2005
dne 14. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Chaush d.o.o. – v stečaju,
Kotnikova 5, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2008
St 1/2008
Os-3191/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2008
z dne 12. 3. 2008 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom Tehnika - Izola d.o.o., Polje 9, Izola, matična številka
1540327, začne in takoj zaključi ter, da se
Občini Izola, brez prevzema obveznosti, izroči premoženje stečajnega dolžnika (terjatve v skupnem znesku 2.243,72 EUR, klima Atlas KFR 36 GW/NC3 v knjigovodski
vrednosti 238,35 EUR), po pravnomočnosti
tega sklepa pa odredilo izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2008
St 16/2005
Os-3192/08
V stečajni zadevi predlagatelja »Z«
Zdenka Štakul, s.p., Trgovina, storitve, gostinstvo, Gradnikove brigade 19, 5000 Nova
Gorica, zoper dolžnika »Z« Zdenka Štakul,
s.p., Trgovina, storitve, gostinstvo, Gradnikove brigade 19, 5000 Nova Gorica
sklenilo: drugi narok za preizkus terjatev bo
14. 4. 2008 ob 8.30 v razpravni dvorani 110/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2008
St 17/2007
Os-3193/08
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Prodajalna Nejc, Borut Razgoršek
s.p., Trg 4. julija 30, Dravograd, se ustavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 3. 2008
St 108/2007
Os-3194/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Športno društvo Vir, Drevoredna ulica 12, Ruše, šifra dejavnosti: 92.623, matična št.: 1045865, davčna številka: 71600370
se v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra društev.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2008
St 88/2007
Os-3195/08
To sodišče je s sklepom St 88/2007 dne
13. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom PIMI Storitveno podjetje d.o.o.,
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Smrjene 174, Škofljica, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2008
St 20/2004
Os-3196/08
To sodišče je s sklepom St 20/2004 dne
13. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Plabet d.o.o., Homec, Cesta
VII/21, Radomlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2008

Izvršbe
In 241/2007
Os-2644/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 241/2007 z dne
9. 1. 2008, je bil dne 13. 2. 2008 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj,
ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14 in 3. Domplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku
Marku Erštetu, Ulica Kokrškega odreda 11,
Kranj, zaradi izterjave 971,42 € s pripadki,
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 10
izmeri 65,60 m2, v mansardi, v 5. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Kokrškega odreda 11, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Marka Eršteta, Ulica Kokrškega odreda
11, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 2. 2008
In 304/2005
Os-2820/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 3. 2007, opr. št. In 304/2005, je
bil dne 16. 5. 2007 opravljen v korist upnika
Šteblaj Slavka, Pregljeva ul. 15, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 10, v skupni izmeri
60,70 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju,
v stanovanjski hiši na naslovu Polje c. VI/14
v Ljubljani, last dolžnice Pok Marije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2008
In 369/2007
Os-2641/08
V izvršilni zadevi Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Stanislava Škofiča, Ul. heroja Bračiča 17, Maribor - dostava, zaradi izterjave
124,38 EUR, 150,81 EUR, 25,13 EUR, 85,1
EUR, 96,86 EUR, 72,58 EUR, 38,09 EUR,
40,95 EUR, 93,32 EUR, 44,1 EUR, 43,36
EUR, 36,67 EUR, 69,09 EUR, 95,14 EUR,
58,17 EUR, 83,56 EUR, 192,13 EUR, 20,54
EUR, 38,63 EUR, 25,41 EUR, 21,96 EUR,
vse s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In 369/2007 z dne 16. 5. 2007,
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje številka 2 v izmeri
22,04 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Ul. heroja Bračiča 17, last dolžnika Stanislava Škofiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2008

In 1315/2007
Os-2762/08
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank
Eibiswald - St. Oswald reg. Gen.m.b.H.
Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald - St. Oswald, Republika Avstrija, proti dolžnikoma
Antonu Vrečku, Einspielerjeva ulica 46,
Maribor in Anici Vrečko, Einspielerjeva 46,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
6.797,40 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. In 1315/2007 z dne 30. 1. 2008,
zarubita nepremičnini, ki nista vpisana v zemljiško knjigo:
– stanovanjska enota - kuhinja v izmeri 14,06 m2, soba v izmeri 19,81 m2, kletni prostor za ozimnico v izmeri 3,80 m2,
hodnik v izmeri 4 m2 in drugega v izmeri
0,63 m2 ter
– stanovanjska enota - soba v izmeri
14,08 m2, kletni prostor za ozimnico v izmeri
2,79 m2 in drugi prostor v izmeri 0,52 m2
ki se nahajata v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Einspielerjeva ul. 46 in ki stoji
na parc. št. 149, k.o. Melje.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2008
In 123/07, In 124/07, In 127/07 Os-2694/08
V skladu z določilom drugega odstavka 211. člena ZIZ, je bil na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
17. 12. 2007, opr. št. In 123/07, v zvezi
s sklepoma o izvršbi istega sodišča z dne
17. 12. 2007, opr. št. In 124/07 in z dne
17. 12. 2007, opr. št. In 127/07, v korist upnika Habit, Upravljanje s stanovanji d.o.o.,
Velenje, Kersnikova 11, dne 15. 2. 2008
opravljen rubež ½ nepremičnine, ki še ni
vpisana v zemljiško knjigo in ki v naravi
predstavlja stanovanje v podstrešju večstanovanjske stavbe v Velenju, Jenkova 12,
v skupni izmeri 30,26 m2, ki stoji na parc. št.
1872, vl. št. 800, k.o. Velenje, last dolžnika
Igorja Škrabla do ½.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 2. 2008
In 230/2007
Os-2695/08
V smislu določila 211. člena ZIZ se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Velenju z dne 7. 12. 2006, pod opr. št.
In 230/2007, ki je postal pravnomočen dne
27. 12. 2007, v korist upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javni sklad,
Poljanska 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, zoper dolžnico Milenko Boj, Cesta talcev 14, Šoštanj,
zaradi izterjave 1.712,93 € s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in jo predstavlja stanovanje št. 2, v I.
nadstropju stanovanjske stavbe v Šoštanju,
Cesta talcev 14, v skupni izmeri 58,70 m2,
pri čemer stanovanjska stavba stoji na parc.
št. 1196/1, vl. št. 100, k.o. Šoštanj, ki je po
podatkih v spisu v lasti dolžnice v celoti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 22. 2. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7793/2007
Os-1203/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 10. 12. 2007, v zemljiškoknjižni
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zadevi, začeti na predlog Jahiri Nazmi, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8.
1985, sklenjene med Rebov Frančiško, Arja
vas 67, Petrovče, kot prodajalko in Jahiri Nazmi, Podgorje 42, Celje, kot kupcem,
za vknjižbo lastninske pravice pri parc. št.
811/8, k.o. Teharje, v korist imetnika Jahiri
Nazmi, roj. 5. 1. 1942, stan. Podgorje 42,
Celje, do celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Jahiri Nazmi, ki ga zastopa odv.
Aleksander Petrovič iz Celja, izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2008
Dn 7098/2007
Os-1239/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 8. 11. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Volf Slavka, Pot na
brod 5, Radeče, ki ga zastopa odv. Igor Karlovšek iz Celja, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 11. 1991, sklenjene med
Radeče papir p.o., kot prodajalcem ter Volf
Slavkom in Volf Anito, oba stan. Pot na brod
5, Radeče, kot kupcema.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice pri podv. št. 836/5, k.o. Radeče, št. ident.
4.E, stan. raba v izmeri 95,01 m2, Pot na
brod 5, Radeče, v korist Volf Slavka, roj.
1. 10. 1957 in Volf Anite, roj 8. 7. 1961, oba
stan. Pot na brod 5, Radeče.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Volf Slavka izgubljena.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 1. 2008
Dn 5901/2007
Os-2154/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Uga
Bajsa, Spodnje Škofije 138, Škofije, ki ga
zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zaradi
izbrisa starih hipotek, dne 31. 1. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris prepovedi
odtujitve in stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne 21. 9. 1983,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
100.000 YUD (sto tisoč din), z 8% obrestmi
in p.p., vpisane pod Dn št. 1295/83, pri parc.
št. 361/1, 385/1, 385/2, vl. št. 719, k.o. Škofije, last Uga Bajsa do celote.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka nasprotuje, v treh mesecih od

objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 1. 2008
Dn 5801/2006
Os-2821/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Nikola Kondića, Nazorjeva ul. 6, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 7. 9.
1982, sklenjene med Marijo Suhadolnik,
Breg ob Savi 15 in Ano Pečan, Drulovka 43,
Kranj, kot prodajalkama ter Nikolo Kondičem in Stojo Kondič, oba Hrastje 22, Kranj,
kot kupcema, za dvosobno stanovanje št.
13, v večstanovanjskem objektu Nazorjeva
ul. 6, Kranj, označenem z ident. št. 13.E,
vpisanem v vl. št. 2569/13, k.o. Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 7. 9. 1982 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 3. 2008
Dn 1068/2007
Os-2646/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Bojana in Damijane Mlinarič, Kovorska cesta 5,
Tržič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 10. 9. 1969, sklenjene med kupovalko
Gjorgijev Floro, Tržič, Cesta JLA št. 12 in
prodajalcem SGP Projekt Kranj, za trisobno
stanovanje, v 6. etaži večstanovanjske hiše
na naslovu Kovorska cesta 5, Tržič, v izmeri 87,32 m2, ident. št. 49.E, podvložek, št.
1085/49, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Bojana Mlinariča,
roj. 12. 6. 1966, Kovorska cesta 5, Tržič in
Damijane Mlinarič, roj. 30. 10. 1966, Kovorska cesta 5, Tržič, za vsakega do polovice.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 10. 9. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Bojana in Damijane Mlinarič, Kovorska
cesta 5, Tržič, za vsakega do polovice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 12. 2007
Dn 9078/2006
Os-2663/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Telekom Slovenije d.d. Cigaletova ul. 15,
Ljubljana, ki ga zastopa član uprave Željko Puljić, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1842/28, 1842/31,
1842/33, 1842/34 in 1842/40, vse k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 9078/2006, dne 30. 1.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene pred letom 1987,
med prodajalcem SGP Kograd Dravograd
d.o.o., Mariborska c. 3, Dravograd in kupcem (pravnim prednikom Telekoma d.d.)
Podjetjem za PTT promet, Slomškov trg 10,
Maribor, za pet garažnih parkirišč s številko
6, 9, 11, 12 in 18, na naslovu Kamniška ul.
28, Maribor, k.o. Koroška vrata.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2008
Dn 16196/2004
Os-2664/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ultra d.o.o., Črtomirova ul. 11, Maribor, ki ga
zastopa pooblaščenec Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ul. 12, Maribor, po dir. Borisu
Faninu, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1638/48, k.o. Maribor Grad, pod Dn št. 16196/2004, dne
30. 1. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 61, sklenjene dne
19. 1. 1994, med prodajalcem Fineko d.o.o.,
finančne storitve, trženje, svetovanje Maribor, Tyrševa 2, ki ga je zastopal Vlado
Golob in kupcem Rasting d.o.o., Ul. talcev
15, Maribor, ki ga je zastopal dir. Kulovec
Borut, za nepremični – poslovna prostora
št. 236 in 327, v III. nadstropju, na naslovu Partizanska ul. 3–5, Maribor, stoječa na
parc. št. 1198/1, pripisana vl. št. 1062, k.o.
Maribor Grad.
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 18. 2. 2008
Dn 11429/2006
Os-2665/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Klavdije Zebec, Ul. Veljka Vlahoviča 87,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 2976/111, k.o. Podbrežje, pod Dn št. 11429/2006, dne 30. 1.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o odplačanem prenosu pravice razpolaganja, uporabe in uživanja na stanovanju, kot
posameznem delu stavbe št. 82 PTT-1/S-31
IX 78, sklenjene dne 4. 12. 1978, med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, Šmartinska 134/2, Ljubljana, ki jo je
zastopal glavni dir. Saša Skulj in kupcem
Podjetje za poštni, telegrafski in telefonski
promet Maribor, Slomškov trg 10, Maribor,
ki ga je zastopal dir. Martin Prevorčnik, za
dvosobno stanovanje št. 15, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
819/1, k.o. Podbrežje.
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 18. 2. 2008
Dn 4359/2006
Os-2666/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice An-
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kice Šmintić, Klinetova ul. 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1767/47, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 4359/2006, dne 30. 1. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 181/83 z dne 5. 10. 1983, sklenjene med
prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ul. 7,
ki jo je zastopal dir. Ivan Grauf in kupcem
Rojkom Božidarjem, Spodnji Duplek 86a,
za stanovanje št. 47, v I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Klinetova ul.
12, Maribor, stoječe na parc. št. 1012, k.o.
Spodnje Radvanje.
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 20. 2. 2008
Dn 1725/2007
Os-2822/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Childs Donalda Martina, 88 Church st., Gt.
Bedwyn, SN 83 PF, England, Velika Britanija, začasno na naslovu Ravne v Bohinju 20, glede nepremičnin parc. št. 820/3,
821/4, 822/3 in 821/5, vpisanih pri vl. št.
960, k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom
Dn št. 1725/2007 z dne 11. 1. 2008, začel
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kopije notarsko overjenih listin,
to je kupoprodajne pogodbe št. 99-022-169
z dne 18. 2. 2005, sklenjene med Gorenjsko banko d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1,
Kranj, kot prodajalko in predlagateljem kot
kupcem, zemljiškoknjižnega dovolila z dne
24. 3. 2005 in specialnega pooblastila z dne
20. 1. 2005, povezanih v notarsko listino
notarja Vojka Pintarja iz Kranja, skupaj z lokacijsko dokumentacijo Občine Bohinj, št.
350-00-628/2004 z dne 23. 12. 2004, katerih predmet so nepremičnine parc. št. 820/3
– travnik v izmeri 751 m2, dvorišče v izmeri 91 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
8 m2, parc. št. 821/4 – poslovna stavba v izmeri 170 m2, parc. št. 822/3 – travnik v izmeri 393 m2 in dvorišče v izmeri 112 m2 ter
parc. št. 821/5 – dvorišče v izmeri 693 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 24 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 12 m2, vpisane
pri vl. št. 960, k.o. Bohinjska Bistrica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na navedenih
nepremičninah, v korist predlagatelja.
Imetnike pravic na navedenih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 2. 2008
Rz 129/06
Os-2472/08
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Sežana, z dne 9. 6. 2006, oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in
sicer parc. št. 227/19, 1274/31, 1274/32,
1274/33, 1274/34, 1274/35, 1274/36,
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1274/37, 1274/38, 1274/39, 1280/206,
1280/207, 1280/208, 1280/209, 1280/210,
1280/211, 1280/212, 1280/213, 1280/214,
1280/215, 1280/216, 1280/217, 1280/218,
1280/219, 1280/220, 1280/221, 1280/222,
1280/223, 1280/224, 1280/225, 1280/226,
1280/227, 1280/230, 2300/90, 2300/91,
2300/92, 2300/93, 2300/94 in 2300/95, vse
k.o. Lokev.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 2. 2008
Dn 409/2008
Os-2792/08
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 409/2008, začeti
na predlog Franca Gorška, Sveti Duh 171,
Škofja Loka, s sklepom z dne 19. 2. 2008
odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parcelo 8.E, enosobno stanovanje II/8,
s kletjo K/8, na naslovu Groharjevao naselje
4, 4220 Škofja Loka, velikosti 33,45 m2, vpisano v vl. št. 1537/8, k.o. Stara Loka. Lastnica je Občina Škofja Loka, MŠ 5883318, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, do 1/1.
Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena
med Občino Škofja Loka oziroma Stanovanjskim skladom Občina Škofja Loka, kot
prodajalcem in Možina Štefko (kasneje poročeno Orehar), sedaj stanujočo Zg. Bela
št. 28 (prej Škofja Loka, Groharjevo naselje
4), kot kupovalko, (navedena pogodba je
izgubljena in je njen obstoj razviden iz listin:
pogodbe o namenskem varčevanju z dne
26. 2. 1965, dodatka k pogodbi o namenskem varčevanju z dne 26. 2. 1965 in primopredajnega zapisnika z dne 23. 12. 1966.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Goršek Franca, roj . 13. 4.
1963, Sveti Duh 171, Škofja Loka, EMŠO
1304963500214.
Pozivajo se vsi morebitni 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 Franca Gorška, Sv. Duh 171, 4220
Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 2. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 5596/2007
Os-2322/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Eriki Ponikvar Dečman, v izvršilni
zadevi upnika Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljub
ljana, proti dolžniku Denisu Goju, Linhartova
cesta 70, Ljubljana, zaradi izterjave preživnine, dne 4. 2. 2008 sklenilo:
dolžniku Goja Denisu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bauk Dino, Slomškova ul. 17, Ljub
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
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 Ljubljani
dne 4. 2. 2008
Ig 06/00187
Os-2012/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Mehanske zaščite proti insektom in izdelave izolacijskih del - Kristjan
Bertalanič s.p., Sv. Jurij 14, Rogašovci, ki
ga zastopa odv. Paulin Aleš, Partizanska
10f, Kranj, proti dolžniku Izdelava vseh vrst
izolacij, Petar Lovrič s.p., Istrskega odreda 39, Portoro - Portorose, zaradi izterjave
3.878,86 EUR s pp, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. Ig 06/00187 postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 12. 2007

Oklici dedičem
D 433/2007
Os-2170/08
Giovanna Scherl iz Urbancev 43 in 95,
je dne 1. 1. 1930 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14 c, p. Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 2. 2008
D 350/2007
Os-2491/08
Bonin Gizela iz Kopra, Vergerijev trg
2, je dne 25. 3. 2007 umrla in ni zapustila
oporoke.
Do dediščine imajo pravico zapustničini
nečaki Viler Bruno, Viler Klavdijo in Viler
Otavio, vsi otroci zapustničine sestre pok.
Viler Marije, roj. Bonin.
Ker sodišče ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dedičem je postavljena za skrbnico Albina Markežič, Vojkova 14/c, Portorož.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 2. 2008
D 456/2006
Os-2692/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Francetu Jancu, roj. 7. 9. 1920, poročenem, dr-
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žavljanu Republike Slovenije, umrlem dne
25. 6. 2006 v Križah, nazadnje stanujočem
v Tržiču, Planinska pot 10, Križe.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Zapustnik ni imel
potomcev, zato so k dedovanju poklicani poleg zapustnikove žene Albine Janc tudi bratje in sestre zapustnika ter njihovi potomci,
med njimi nečakinja Zupan Marija, roj. 17. 2.
1941, ki je neznanega bivališča.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču, kot dediči.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 2. 2008
I D 1338/2007
Os-2790/08
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek nad pokojnem Vilibaldu
Neratu, rojenem 24. 6. 1930, nazadnje stanujočem Goriška 6, Maribor, umrlem 23. 7.
2007.
Sodišče poziva vse dediče pokojnega
in tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovih dedičih, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2008
D 51/2008
Os-2699/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Benčič Solzani Sonji Mariji, pok.
Alberta, roj. 11. 10. 1921, državljanki Republike Italije, ki je umrla dne 10. 12. 1998,
s stalnim prebivališčem Via Vittorio da Feltre
1, Trst, Italija (v zemljiški knjigi vpisana kot
Bencich Suzana, pok. Alberta, Via Monte
Cervino 2, Favaro Veneto, Venezia, Italija).
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapuščinskih dedičih, zato s tem oklicem
poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
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sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 2. 2008
D 316/2007
Os-2819/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek opr. št. D 316/2007, po pokojnem Rinaldo Viljemu, roj. 7. 4. 1928, nazadnje stanujočem Frankovo naselje 74, Škofja Loka,
umrlem 13. 11. 2007.
Zakonita dediča sta zapustnikova vnuka,
to sta otroka po pokojni zapustnikovi hčeri
Ireni rojeni Rinaldo (kasneje poročeni Beber,
domnevno ob smrti razvezana).
Ker sodišču nista znana naslova obeh
zapustnikovih vnukov, ju sodišče poziva s tem oklicem, da se priglasita sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
nadaljevalo zapuščinsko obravnavo, na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 28. 2. 2008

Oklici pogrešanih
N 48/2007
Os-2696/08
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Ane Marič, Dolnja Bistrica 106,
v teku postopek za razglasitev za mrtvega Ignaca Mariča, rojenega 29. 10. 1920
v Žižkih, Občina Črenšovci, sina Ignaca in
Rozalije, neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnik Marjan
Ozmec, roj. 20. 12. 1967, stan. Srednja Bistrica 43, Črenšovci.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi,
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 25. 2. 2008
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 01647/2007
Rg-7776/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja družbe
Petek Plesk in partner d.n.o., Starovaška
cesta 23, Brezovica pri Ljubljani, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
družba Petek Plesk in partner storitve in trgovina d.n.o., Starovaška cesta
23, Brezovica pri Ljubljani, reg. št. vl.
1/38766/00, matična številka 1890557, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 12. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika družbe sta Petek Cveto in
Avbelj Vojka oba Klavčičeva ulica 7, Kamnik, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se po sporazumu družbenikov
premoženje družbe prenese na družbenika
Petek Cveta.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2007
Srg 12085/2007
Rg-30560/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja SMD
posredovanje - svetovanje d.o.o., Zrinjskega
cesta 9, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
SMID posredovanje - svetovanje d.o.o.,
Zrinjskega cesta 9, Ljubljana, matična številka 1941674, reg. št. vl. 1/39612/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 2. 10. 2007.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Petre Nikolov, Močnikova ulica 8, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2007
Srg 00862/2008
Rg-2147/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Liboma Trgovina
na debelo in drobno, gostinstvo in turizem,
zunanja trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Kajuhova 1, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Liboma Trgovina na debelo in
drobno, gostinstvo in turizem, zunanja trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Kajuhova
1, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 1. 2008.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Mandelj Anton, Mandelj
Bojana, Mandelj Cecilija in Mandelj Lidija,
vsi Kajuhova 1, Ljubljana, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave sklepa v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008
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Preklici
Osebne izkaznice preklicujejo
Ažman Jure, Zgornje Pirniče 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000264311.
gnu‑289476
Badovinac Lara, Kermaunerjeva ulica
012, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002258768. gnt‑289452
Bajec Ida, Ulica Nikola Tesla 005 A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002095629.
gnp‑289331
Belinger
Ladislav,
Ulica
Staneta
Rozmana 004, Murska Sobota, osebno
izkaznico, št. 001598109. gny‑289397
Bizjak Maruša, Obala 126, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001355508.
gnv‑289375
Blatnik Cecilija, Oražnova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000314193.
gnk‑289436
Blažič Milena, Dolenjska cesta 045 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000380614.
gnz‑289446
Bombač Lea, Bilečanska ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001881670.
gnu‑289426
Bonifer Miroslava, Brodarjev trg 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000387316.
gnp‑289456
Bošković Igor, Gogalova ulica 005,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000341172.
gns‑289403
Bošnjaković Sonja, Lavričeva ulica 007,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002270290.
gno‑289332
Božić Branko, Kardeljev trg 003,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000230742.
gnp‑289281
Bračko Damijana, Koseskega ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403798.
gnn‑289433
Čerin Ana, Pot Draga Jakopiča 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000557595.
gni‑289438
Čibej Bojana, Bazoviška ulica 009,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 002047544.
gnv‑289400
Čižić Danijel, Breg 022, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002022594. gnj‑289562
Djordjević Sladjan, Štrekljeva ulica 024,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001755548.
gne‑289417
Dobovišek Jurij, Cesta v Rožno dolino
010, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002012533. gny‑289447
Dolinšek Sabina, Kunaverjeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001028286.
gnv‑289425
Drešaj Robert, Stantetova ulica 002,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002244400.
gnn‑289408
Drobne Iztok, Gvajčeva ulica 017,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000964111.
gno‑289407
Elhefian Ranja, Stogovci 042, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
000064294.
gns‑289453
Fifolt Matjaž, Podgrad 034, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001162720.
gnh‑289564

Fingušt Oblak Helena, Gorkega ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000752927.
gnm‑289409
Flucher Iztok, Ulica bratov Greifov 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000922831.
gnq‑289405
Fošnarič Jure, Pot k jelšam 017,
Hoče, osebno izkaznico, št. 002111190.
gng‑289365
Gašperič Damijan, Ribiška ulica 010,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
002275520. gnl‑289560
Genorija Dejan, Spodnja Draga 025,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002058948.
gnc‑289369
Gradišnik Franc, Halefova ulica 002,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 002066548. gnz‑289421
Graoran Dragica, Drnovo 002, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001215691.
gne‑289567
Grašič Katja, Cesta talcev 007,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002129058.
gnr‑289404
Grilc Tinkara, Gmajnica 104, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001193299.
gnc‑289569
Halilović Aida, Tržaška cesta 033,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002058997.
gng‑289565
Hleb Andreja, Šmartno ob Paki 023,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
001650331. gni‑289463
Hoja Bogdan, Drvanja 040 A, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
002069302.
gnv‑289475
Janžekovič
Janez,
Gajevci
031,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000931156.
gnc‑289444
Jelić Dušan, Vrbovec 006, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001947167.
gnd‑289468
Jelovčan Nejc, Gosteče 007, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001814094.
gnx‑289423
Jene Dušan, Zavinek 002, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001568155.
gnc‑289394
Jereb Urša, Travnik 033, Idrija, osebno
izkaznico, št. 002189739. gne‑289392
Junuzović Aldin, Polje 001, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 002093960.
gnr‑289429
Juvančič Živa, Kovinarska cesta 020,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001859809.
gnd‑289568
Kamenik Rozalija, Jurčičeva cesta 005,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001466737.
gnw‑289574
Kamničar Kazimir, Ulica Štefana Kovača
013, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000306764. gnd‑289393
Kastelec Ana, Šentjošt 009, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002084522.
gnf‑289566
Kaučič Sanja, Zgornja Ščavnica 125,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000960251. gnw‑289324
Klančišar Ana, Slapnikova ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002065135.
gny‑289472

Klemenčič Janja, Gmajnica 026,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000219220.
gnb‑289570
Kompan Alojz, Jenkova cesta 015,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001560541.
gnx‑289398
Koprivec Jana, Obirska ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000013248.
gnq‑289455
Kosec Karin, Steletova ulica 006,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002214806.
gnn‑289333
Kovačič Jožef, Ugasle peči 003 A,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 002034423.
gne‑289367
Kralj Vera, Na brežini 001, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000043046.
gnh‑289439
Krofl Alja, Ljubljanska cesta 019 A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002163352.
gne‑289467
Kukavica Fuada, Pot na Labar 009 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001063618.
gnb‑289470
Kunstič Primož, Tomažičeva ulica 038,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001870879.
gng‑289440
Laharnar Gusti, Rodine 010 A,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002129078.
gnm‑289284
Landeker Zdenka, Mislinjska Dobrava
109 A, Slovenj Gradec, osebno izkaznico,
št. 001679092. gnm‑289309
Langus Hribar Irma, Runkova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000320637.
gnv‑289450
Lebar Zora, Keršičeva cesta 016 A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000572742.
gnj‑289437
Legat Tadej, Ulica Lojzeta Hrovata 010,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002170818.
gnu‑289401
Lukač Štefan, Bevško 060, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001128849.
gnl‑289285
Lukašev Andrej, Jakčeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324468.
gnx‑289448
Lunder Marija, Cesta proletarskih
brigad 051, Maribor, osebno izkaznico, št.
001830207. gnd‑289418
Majnik Marjeta, Alešovčeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000252595.
gno‑289432
Malahotkij Ivana, Topniška ulica 043,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000350863.
gnl‑289460
Malenović Snežana, Ruska ulica 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001415309.
gnb‑289420
Markočič Anika, Vipolže 069 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002129981.
gne‑289292
Markočič Tjaša, Vipolže 069 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001819088.
gnd‑289293
Marušić Eduardo, Maroltova ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000847834.
gnf‑289441
Mastnak Zoran, Vevška cesta 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339357.
gnw‑289449
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Matičič Rok, Svenškova ulica 020 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002254752.
gnk‑289411
Matuš Janez, Pri lipi 009, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001601620. gnh‑289414
Maver Jože, Gornja Dobrava 003,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001025929.
gnw‑289374
Medved Aleš, Liebknechtova ulica 028,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001638442.
gnj‑289412
Mesar Gregor, Vodovodna cesta 091,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000146090.
gnu‑289451
Metinger Lenko, Sv. Primož na Pohorju
031, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000323159. gnz‑289321
Mlakar Franc, Tolminska cesta 037,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001953826.
gng‑289390
Murovec Jaka, Travnik 033, Idrija, osebno
izkaznico, št. 002189747. gnf‑289391
Novak Katja, Cesta na barju 002,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001829068.
gnl‑289410
Oblak Cene, Delavska ulica 018,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001913178.
gnc‑289419
Oblak Matic, Borovška cesta 084,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
002231944. gnv‑289575
Ogar Miroslav, Mestni trg 002, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000890775.
gny‑289572
Otović Radivoje, Smrtnikova ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000337652.
gnn‑289458
Peršin Matej, Na peči 010, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000326332.
gnm‑289459
Petek Konrad, Šardinje 034, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000707810.
gny‑289372
Pfundner Viljem, Zasavska cesta 027 D,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000421415.
gnw‑289399
Pirc Monika, Gornje Orle 008, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000946527.
gnf‑289541
Pirih Igor, Puhtejeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002133329.
gnj‑289462
Pompe Vladimir, Razbor 042 A,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001529847.
gne‑289542
Popošek Nejc, Spuhlja 005 A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002237991. gnk‑289561
Popović Marija, Goriška ulica 053,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002101605.
gnq‑289430
Poreber Bojan, Nova pot 028, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000139694.
gnz‑289571
Potočnik Iva, Hotavlje 072, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000630998.
gnt‑289427
Praprotnik Irena, Moste 007, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000075951.
gnn‑289283
Praprotnik Jana, Gradnikova cesta
057, Radovljica, osebno izkaznico, št.
002019007. gnt‑289477
Pucer Gregor, Šmarje 019 A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002092764. gnq‑289380
Pust Marija, Glinškova ploščad 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002225249.
gnz‑289471
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Ramšak Dejan, Koželjskega ulica 005,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001920563.
gno‑289282
Redžić Edin, Prešernova ulica 015, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001863836.
gnz‑289396
Rejc Antonija, Ravne 005, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000395527. gnj‑289287
Remec Marija, Litijska cesta 291 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324474.
gng‑289465
Riček Uroš, Cesta pod parkom 038,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001299602.
gno‑289457
Rus Maša, Polje, Cesta XXXVI 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002100416.
gnf‑289466
Sinkovič Frančiška, Blanca 106,
Blanca, osebno izkaznico, št. 000141500.
gnp‑289381
Stanković Peter, Pleteršnikova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001960009.
gnp‑289431
Strle Igor, Čevljarska ulica 017, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001642494. gnm‑289384
Strle Majda, Čevljarska ulica 017,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001522809. gnn‑289383
Šabanović Marija, Topniška ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000580474.
gnd‑289443
Šavc Katjuša, Malgajeva ulica 002,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
002288249. gnh‑289314
Štebej Elizabeta, Smoletova ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002263915.
gns‑289428
Štrucl Petra, Mrvovo 017, Mežica, osebno
izkaznico, št. 002100432. gnu‑289301
Štunf
Edvard,
Klokočovnik
035,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001004797. gns‑289303
Tavčar Milka, Chengdujska cesta 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000013466.
gnb‑289445
Tomašević Siniša, Ljubljanska cesta 029,
Celje, osebno izkaznico, št. 002064201.
gnd‑289368
Tomažin Sara, Aškerčeva ulica 008, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001902222.
gnx‑289373
Trhlen Peter, Zamostec 24, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000434692.
gno‑289307
Uršič Drago, Trebče 005, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 001953533.
gnu‑289576
Vidic Romana, Breg ob Savi 045,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000474801.
gnt‑289402
Vincek Marija, Stojnci 091, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001556165. gni‑289313
Vivod Danilo, Stenica 039, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001111231.
gnx‑289573
Vrščaj Dušan, Rojčeva ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002171562.
gnm‑289434
Vrščaj Ljudmila, Kersnikova ulica 052,
Celje, osebno izkaznico, št. 000399860.
gnf‑289366
Vrzel Gregor, Balantičeva ulica 004,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002036255.
gnm‑289334
Vuković Aleksander, Hrvatini 214 A,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001949570. gnl‑289385

Zamuda Peter, Žrnova 004, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001937209.
gni‑289563
Zupan Ivanka, Cesta XX 019 F,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000394313.
gnj‑289387
Zupan Katja, Zrkovska cesta 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001968795.
gng‑289415
Zupančič Jan, Avsečeva ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001998547.
gny‑289422
Žagar Nejc, Cesta Tončke Čeč 099,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001640166. gnr‑289279
Žmahar Cecilija, Arharjeva cesta 036,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140991.
gnx‑289473
Žonta Bogomira, Hruševska cesta 037,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000791351.
gnh‑289464
Žunec Jan, Reiserjeva ulica 026,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002054306.
gni‑289413

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abram Božidar, Poklek nad Blanco 038,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. 4498,
št. S 000216610, reg. št. 4498, izdala UE
Krško. gnr‑289454
Ažman Miloš, Riklijeva cesta 011, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001893558, izdala UE Radovljica.
gnh‑289289
Babić Tanja, Ferrarska ulica 017, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000069175, izdala UE Koper.
gno‑289382
Bajec Ida, Ulica Nikola Tesla 005 A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003134788, reg. št. 54218, izdala UE
Domžale. gns‑289328
Bajramović Amra, Krtina 050 A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001962035, reg. št. 38901, izdala UE
Domžale. gnq‑289330
Beganović Samir, Levčeva ulica 013 B,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 001491471, izdala UE
Ljubljana. gns‑289528
Bizjak Maruša, Obala 126, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 106923, reg. št. 54146, izdala UE
Koper. gnt‑289377
Blažek Tomaž, Šolska ul. 33, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH00713, reg. št. Koper. gnz‑289346
Bokan Veljko Vuk, Seča 070 A, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 70156, reg. št. 12998, izdala UE
Piran. gns‑289378
Brank Mihela, Srakovlje 017, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 001909068, reg. št. 42607,
izdala UE Kranj. gnt‑289327
Breceljnik Jure, Kneza Koclja ulica 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002098774, izdala UE Ljubljana.
gnx‑289548
Bromše Dejan, Bučerca 13, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, izdala UE
Krško. gnc‑289319
Cerar Lidija, Bukovčeva cesta 006,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
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H, št. S 000004368, reg. št. 7001, izdala UE
Domžale. gnr‑289529
Cimerman Božidar, Celovška cesta 177,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001614188, reg. št. 171720, izdala UE
Ljubljana. gnp‑289556
Cokan Primož, Legen 058 B, Šmartno pri
Slov. Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
C, G, H, št. S 000822525, izdala UE Slovenj
Gradec. gns‑289478
Čanadi Zlatko, Ulica Polonce Čude 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001822116, reg. št. 187023, izdala UE
Ljubljana. gnu‑289551
Dobrijević Radmila, Pod gabri 001,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. 50145, št.
S 001536536, reg. št. 50145, izdala UE
Celje. gnh‑289389
Drolc Alenka, Rezijanska ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000769333, reg. št. 108350, izdala UE
Ljubljana. gno‑289557
Đumić Alen, Grunova ulica 001, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 003066889, reg.
št. 56188, izdala UE Celje. gnr‑289379
Ejup Mirsad, Pod kostanji 010, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, C, G, H,
št. S 003237734, reg. št. 54972, izdala UE
Celje. gnu‑289376
Emeršič Janez, Doslovče 026, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 001642880, izdala UE Jesenice.
gny‑289297
Fajdiga Branko, Ulica Janeza Puharja
001, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000643002, reg. št. 16150, izdala
UE Kranj. gnk‑289536
Fifolt Matjaž, Podgrad 034, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, D1, D, G, H, št. S 001301203, reg.
št. 12784, izdala UE Gornja Radgona.
gnq‑289480
Fišakov Aleksandar, Mucherjeva 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2219139, reg. št. 248722, izdala UE
Ljubljana. gnq‑289580
Fugina Šetina Mira, Barvarska steza
009, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002082739, reg. št. 131992,
izdala UE Ljubljana. gnq‑289555
Gaber Franc, Dolga ulica 099 A,
Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, št. S 000338708, izdala UE
Murska Sobota. gnq‑289530
Gašperič Damijan, Ribiška ulica 010,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001595140, reg. št. 158752,
izdala UE Ljubljana. gny‑289547
Gavran Brigita, Podgorska cesta
78, Slovenj Gradec, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 21/2008. gnf‑289491
Germut Tadej, Vas 022 A, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 003027154, reg. št. 12830, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnv‑289325
Glišić Petar, Škofjeloška cesta 019,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 00209064, izdala UE Ljubljana.
gnl‑289435
Grilc Tinkara, Gmajnica 104, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000816220, reg. št. 17191, izdala UE
Kamnik. gnk‑289461
Hleb Andreja, Šmartno ob Paki 023,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001961587, reg. št. 38, izdala
UE Velenje. gnq‑289505

Janžekovič Janez, Gajevci 31, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 748273, izdala UE Ptuj.
gnp‑289531
Junuzović Aldin, Polje 001, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003185468, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw‑289424
Kadrioski Asan, Cankarjeva ulica 014,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003247627, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑289525
Kalin Josip-Saša, Obrežje št. 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 1015922, reg. št. 14699, izdala UE
Brežice. gnd‑289318
Kaučič Sanja, Zgornja Ščavnica 125,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001275898, izdala UE
Lenart. gng‑289315
Klenovšek Primož, Dolnje Brezovo 017,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001599915, reg. št. 11458, izdala UE
Sevnica. gnm‑289534
Kodelja Milan, Lože 36, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, E, F, G,
H, št. S 3502661, reg. št. 19519, izdala UE
Ajdovščina. gnu‑289326
Komar Aleksander, Bernikova ulica 004,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
G, H, št. S 002021882, reg. št. 41123, izdala
UE Domžale. gnr‑289329
Konte Luka, Ziherlova ulica 038,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001502631, reg. št. 245647, izdala UE
Ljubljana. gnt‑289552
Kosič Oton, Bilje 052, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, F, G, H,
št. S 003123254, izdala UE Nova Gorica.
gnc‑289294
Kostanjevec Sofija, Lancovo 008 A,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001972158, izdala UE Radovljica.
gns‑289503
Kovačič Jožef, Ugasle peči 003 A,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001736351, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnh‑289364
Kozic Irena, Kraigherjeva ulica 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2129211, izdala UE Ptuj. gny‑289322
Kramar Matej, Moste 011 N, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001642145, izdala UE Jesenice.
gnx‑289298
Krpič Aleš, Brezovci 068 A, Puconci,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 002221772, izdala UE Murska Sobota.
gnj‑289312
Krštinc Blaž, Bratovševa ploščad 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1, BGH,
št. S 003202580, reg. št. 62475, izdala UE
Ljubljana. gne‑289267
Lesjak Mateja, Laze 046 A, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003055028, reg. št. 36, izdala UE Velenje.
gnw‑289474
Levičar Anton, Drenovec pri Leskovcu
10, Leskovec pri Krškem, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H, izdala UE Krško.
gnb‑289320
Logar Bočko Sanja, Pot Josipa Brinarja
005, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001802796, izdala UE Hrastnik.
gne‑289442
Lukašev Andrej, Jakčeva ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003068576, reg. št. 252259, izdala UE
Ljubljana. gnw‑289549

Št.

29 / 21. 3. 2008 /

Stran

1177

Lukić Tanja, Trg 4. aprila 013, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003086893, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnb‑289370
Majdič Simon, Clevelandska ulica 043,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001372177, reg. št. 218373, izdala UE
Ljubljana. gnz‑289546
Matičič Rok, Svenškova ulica 020 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G,
H, št. S 002163014, reg. št. 119676, izdala
UE Maribor. gny‑289497
Meznarič Sebastijan, Zrkovska cesta
170, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000060053, reg. št. 88391, izdala
UE Maribor. gnv‑289500
Miklavčič Anton, Papirniški trg 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001828997, reg. št. 78383, izdala UE
Ljubljana. gnv‑289550
Mudrinić Đukan, Adamičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 01352259, reg. št. 125442, izdala UE
Ljubljana. gng‑289490
Mulec Jožefa, Otok 006, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 003025012, reg. št. 1124, izdala UE
Cerknica. gnq‑289305
Musar Rajko, Sotelska cesta 56,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 1725500, reg. št. 22121, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn‑289508
Namestnik Ludvik, Vurmat del 28, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 121501, reg. št. 2223, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnx‑289323
Nesimović Aldin, Ulica Viktorja Kejžarja
038, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003215506, izdala UE Jesenice.
gnw‑289299
Oblak Angel, Dolge Njive 006, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001687186, izdala UE Škofja Loka.
gnb‑289295
Obrul Milan, Potrčeva ulica 14, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001336720, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf‑289416
Oder Marjana, Blato 020, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000558426, reg. št. 10826, izdala UE
Slovenske Konjice. gnh‑289539
Ošlaj Ivan, Filovci 022, Bogojina,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 001661451, izdala UE Murska
Sobota. gnl‑289310
Pajek Črtomir, Gosposvetska cesta 060,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000912579, reg. št. 103071, izdala UE
Maribor. gnt‑289502
Pečnik Andrej, Radegunda 049, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, F, G,
H, št. S 003232634, izdala UE Mozirje.
gnz‑289371
Petelin David, Sv. Anton, Hrib 010, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, G, H, št. SI 000034824, izdala
UE Koper. gnr‑289479
Pirih Igor, Puhtejeva ulica 006, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 002133082, reg. št. 183311,
izdala UE Ljubljana. gnb‑289545
Pišorn Stanko, Mariborska 38, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 1651652, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt‑289302
Pograjc Gregor, Gabrje 048 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003192012, reg. št. 263582, izdala UE
Ljubljana. gnc‑289544
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Poreber Bojan, Nova pot 028, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1502028, reg. št. 245483, izdala UE
Ljubljana. gnl‑289535
Potočnik Nataša, Partizanska cesta
005 A, Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003230025, izdala UE Radovljica.
gnk‑289286
Potočnik Renata, Partizanska cesta
005 A, Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000901077, izdala UE Radovljica.
gng‑289290
Primožič Katja, Vrhovska cesta 011,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, A le do 50 km/h, št. S 001874830, reg. št.
127111, izdala UE Maribor. gnw‑289499
Pšunder Alen, Zlatičeva 11, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. SI 000040576, izdala UE Koper.
gnh‑289339
Radić Drago, Kropa 125 B, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001998735, izdala UE Radovljica.
gni‑289288
Rajh Natalija, Sveti Jurij 007 D,
Rogašovci, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001896816, reg. št. 22033, izdala UE
Murska Sobota. gnw‑289553
Ramšak Dejan, Koželjskega ulica 005,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003054360, reg. št. 37, izdala UE Velenje.
gno‑289507
Rupnik Aleksander, Klokočovnik 036,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
G, H, št. S 001559731, reg. št. 15201, izdala
UE Slovenske Konjice. gng‑289540
Rusanov Dejan, Ulica Polonce Čude 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI000063443, reg. št. 13820, izdala UE
Piran. gnv‑289600
Simčič Darij, Biljana 023 A, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C,
CE, D1, D, F, G, H, št. S 000898615, izdala
UE Nova Gorica. gnw‑289524
Slapar Peter, Vrhpolje pri Kamniku 153,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002037852, reg. št. 10645, izdala UE
Kamnik. gnp‑289306
Smrekar Tomaž, Stara gora 6, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10465,
izdala UE Črnomelj. gnr‑289604
Sudaš Danijela, Rusjanov trg 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003112395, reg. št. 284676, izdala UE
Ljubljana. gnm‑289559
Sušnik Mitja, Hlebce 021 A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 003182942, izdala UE Radovljica.
gnr‑289504
Svetina Irena, Mlinska cesta 007,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001999136, izdala UE Radovljica.
gnf‑289291
Šadl Matej, Pertoča 060, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001837925, izdala UE Murska Sobota.
gnk‑289311
Šavc Katjuša, Malgajeva ulica 002,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003053366, reg. št. 18736, izdala
UE Slovenj Gradec. gne‑289296
Šeško Marjan, Drapšinova ulica 011,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001893327, reg. št. 25223, izdala UE
Celje. gnb‑289395
Škerget Anton, Stantetova ulica 020,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001849096, reg. št. 28585,
izdala UE Maribor. gnu‑289501

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Škrofič Marina, Kozjak pri Ceršaku 016 A,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 002061782, izdala UE
Pesnica. gnr‑289304
Štrucl Petra, Mrvovo 017, Mežica, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003091784,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnv‑289300
Taradi Karin, Cesta Cirila Kosmača 053 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003145892, reg. št. 285619, izdala UE
Ljubljana. gnd‑289543
Tišler Ada, Županje njive 009 D,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001445092, reg. št. 22544, izdala UE
Kamnik. gnn‑289308
Tuš Igor, Spodnja Voličina 081, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, G, H, št. S 001688660, izdala UE
Lenart. gnf‑289316
Umer Bojan, Oljčna pot 063 A, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, G, H, št. SI 000067551, izdala UE Koper.
gni‑289388
Veler Branka, Ljubljanska cesta 064,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002107767, reg. št. 52555, izdala UE
Celje. gnp‑289406
Vidic Romana, Breg ob Savi 045,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000474852, reg. št. 29801, izdala UE
Kranj. gnj‑289537
Vivod Danilo, Stenica 039, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,
H, št. S 000666338, reg. št. 5733, izdala UE
Slovenske Konjice. gni‑289538
Vrščaj Dušan, Rojčeva ulica 020,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003190745, reg. št. 130642, izdala UE
Ljubljana. gnr‑289554
Vuković Aleksander, Hrvatini 214 A, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000064945, izdala UE Koper.
gnk‑289386
Zamuda Peter, Žrnova 004, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001912608, reg. št. 8935, izdala UE
Gornja Radgona. gnu‑289526
Zeleznik Anton, Poljanski nasip 028,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000687908, reg. št. 101496, izdala UE
Ljubljana. gnn‑289558
Zupanc Rozalija Ana, Parižlje 69/A,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2013235, izdala UE Žalec. gnc‑289469
Žerdin Jožica, Krajnčičeva ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000716339, reg. št. 55309, izdala UE
Maribor. gnx‑289498

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. veljavnost naslednjih zavarovalnih
dokumentov: K-TUR/03, št.: 00001361 do
00001370, 10 kosov. Ob-3126/08

Spričevala preklicujejo
Abramović Peter, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1998. gnc‑289494
Balić Nurka, Cesta dveh cesarjev 104/f,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov

Voranc v Ljubljani, izdano leta 1986.
gne‑289342
Belle Maurel, Oprtalj 1, Buje – Hravška,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1983, izdano na ime Bele Maurel.
gnn‑289583
Bernik Neža, Cesta Dolomitskega
odreda 34/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnd‑289493
Besal Brigita, Družinska vas 201,
Šmarješke Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tehnične in zdravstvene
šole Novo mesto, izdano leta 1994.
gnm‑289509
Bešić Kasim, Jenkova 8, Velenje,
spričevalo poklicne mature Srednje poklicne
in tehniške elektro računalniške šole Velenje.
gnq‑289605
Bešter Marjeta, Gregorčičeva 34, Piran
– Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 1982.
gnh‑289489
Bradaš Irena, Obala 124, Portorož –
Portorose, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1989, 1990, 1991 in 1992. gnk‑289361
Dobič Petra, Mihovce 24/a, Cirkovce,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2001. gno‑289532
Đinić Ćazim, Dubrovnik, Hravška,
diplomo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1979.
gnf‑289591
Fon Matjaž, Jakopičeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje v Ljubljani – oddelek
industrijsko oblikovanje, izdano leta 1983 in
1984. gnb‑289495
Geršak Ivan, Trebče 33, Bistrica ob Sotli,
spričevalo za voznika cestnih vozil, izdano
na ŠCBK v Celju, št. 4893, dne 6. 6. 1974.
gnb‑289270
Hočevar Anton, Belšinja vas 6,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gnq‑289280
Jalšovec
Robert,
Cesta
talcev
6/a, Škofja Loka, zaključno spričevalo
Srednje poklicne šole v Domžalah – smer
kovinostrugar, izdano na ime Kočevar
Robert. gns‑289357
Jerebic Sara Ana, Kmečka 39, Beltinci,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gnc‑289344
Kirin Tomislav, Jarčeva ulica 5, Metlika,
spričevalo 2. letnika Tehniške gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2005. gnm‑289363
Knop Matija, Srednje Gameljne 59,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 7. razreda OŠ
Šmartno, izdano leta 2006. gnn‑289533
Kohek Marjeta, Melinci 154, Beltinci,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne in
tehniške šole Murska Sobota, izdano leta
2000. gnn‑289483
Kovač Vanjo, Vreskovo 81, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Tehnične in poklicne šole v Trbovljah,
izdano leta 1980 in 1981. gnx‑289577
Krenkar Ludvik, Janževski vrh 85,
Podvelka, zaključno spričevalo SŠTNPU
Ravne na Koroškem, izdano leta 1983.
gnl‑289510
Krivec Iris, Opekarna 4/b, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje – smer ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1993.
gnz‑289350

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kuk Teja, Nova pot 72, Brezovica pri
Ljubljani, indeks, št. 06020043, Fakulteta za
socialno delo v Ljubljani. gnh‑289589
Lavrič Anton, Tlake 13, Šmarje-Sap,
spričevalo o končani OŠ Loški Potok, izdano
leta 1965. gni‑289513
Lutar Dušan, Rožna ulica 4, Turnišče,
obvestilo o uspehu šolanja na Srednji
tekstilni in obutveni šoli v Kranju, izdano
leta 1977. gny‑289272
Marincelj Jan, Kodrova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2004 in 2005. gns‑289353
Medved Igor, Cesta zmage 25, Zagorje ob
Savi, maturitetno spričevalo in spričevalo od
1. do 3. letnika Srednje strojne šole Trbovlje,
izdano leta 1988 do 1992. gni‑289263
Milkovič Zdenka, Ruška 22, Kočevje,
diplomo Sredenje komercialne šole v
Ljubljani – oddelek za odrasle, izdana leta
1991. gnw‑289274
Milovanović Sanja, Planina 1, Kranj,
spričevalo OŠ Joba Aljaž, št. 700/06, izdano
leta 2006. gnv‑289275
Peric Matjaž, XXX. divizije 20, Portorož
– Portorose, spričevalo Gimnazije Piran,
izdano leta 2007. gnm‑289338
Pungartnik Urška, Dol pod Gojko 34/a,
Frankolovo, indeks, št. 61230549, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne‑289317
Radenković Nina, Plečnikova ulica
7, Maribor, indeks, št. 20013167, izdala
Fakulteta za logistiko v Celju. gnp‑289606
Ramić Anita, Kardeljev trg 1, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Livada Velenje,
izdano leta 2003. gne‑289492
Sakelšek Jure, Ul. kralja Matjaža 8,
Mežica, diplomo Srednje lesarske šole,
izdana leta 1990. gnx‑289348
Skok Terglav Nina, Rimska cesta 87,
Šempeter v Savinjski dolini, maturitetno
spričevalo I. gimnazije v Celju, izdano
leta 1997, izdano na ime Skok Nina.
gnw‑289349
Smrečnik Uroš, Ulica kralja Matjaža
8, Mežica, diplomo Srednje lesarske šole
Maribor, izdana leta 1990. gnr‑289354
Stojčić Željko, Jenkova 13, Ljubljana,
certifikat o uspešno opravljenem izpitu za
zidarja Poklicne šole v Celju, leta 2007.
gnx‑289523
Šavli Tadeja, Ajba 2, Kanal, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica – upravno aadministrativni tehnik,
izdano leta 1993 in 1994. gnu‑289351
Škrbec Elizabeta, Celovška cesta 195,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1992, izdano na ime Kuhar Elizabeta.
gnp‑289481
Špeh Darlich Daniela, Čevljarska 9,
Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije z italijanskim učnim jezikom v
Kopru, izdano leta 1984, izdano na ime
Darlich Daniela. gno‑289607
Tomažič Božidar, Cigonca 24, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 93523720, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
gnn‑289358
Tomšič Anja, Cankarjeva 2, Radovljica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Ekonomske srednje šole v Kranju.
gni‑289488
Tursunović Ibrahim, Jenkova 13,
Ljubljana, certifikat o uspešno opravljenem
izpitu za zidarja Poklicne šole v Celju, leta
2007. gny‑289522

Ulcej Andreja, Pod gozdom 52,
Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Slovenj
Gradec. gnp‑289356
Uršič Andreja, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, indeks, št. 20070340, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnt‑289277
Vihtelič Vodlan Živka, Zagrad 46/b, Celje,
diplomo Fakultete za organizacijske vede v
Kranju, št. DO1972, izdana leta 1991, na
ime Vihtelič Živka. gnz‑289271

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Grič d.o.o., Pod gradom
19, Brezovica pri Ljubljani, izvod licence za
vozilo z reg. št. LJ U8-04N. gnu‑289276
Avtoprevozništvo Kokalj s.p., Goličnikova
ul. 5, Mozirje, delovno dovoljenje za
Petrković Dejana, št. 0959934404, izdano
18. 12. 2007. gnx‑289273
Babošek Rok, Slavka Osterca 6,
Radenci, delovno knjižico. gnf‑289341
Balant Jožefa, Šaleška 2/c, Velenje,
delnico KRS Velenje, št. 021229.
gnz‑289596
Bauhaus trgovsko podjetje d.o.o., k.d.,
Kajuhova cesta 45, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 071913/3253/01-36-2002 – original, izdano dne 14. 11. 2002. gnh‑289268
Bregar Nada, Bojanji vrh 3, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 23070046,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnf‑289266
Bunderšek Stanislav s.p., Lunačkova
8,
Mirna,
voznikovo
kartico,
št.
1070500001126000, izdana vozniku Milanu
Lužarju, dne 21. 8. 2006. gns‑289603
Črešnjovnjak Ervin, Stara ulica 10,
Murska Sobota, delovno knjižico, št. 68691
z dne 3. 10. 2003. gnc‑289598
Drča Maja, Kapla 36, Tabor, študentsko
izkaznico, št. 21060119, izdala FDV v
Ljubljani. gnm‑289584
Gimnazija Kočevje, Ljubljanska cesta
12, 1330 Kočevje, pečat premera 30 mm.
V sredini pečata je grb RS, pod njim je
zvezdica, na obodu pečata pa so z velikimi
tiskanimi črkami izpisane besede KNJIŽNICA
GIMNAZIJE KOČEVJE. Ob-3127/08
Gosak Andreja, Froleh 24, Sv. Ana v
Slov. goricah, delovno knjižico, št. 13836.
gnw‑289599
Gregoršanec Alenka, Novakova ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gno‑289582
Jakše Gorazd, Cvelbarjeva 14, Novo
mesto, vpisni list za čoln, št. 3734-776/81-06,
izdan 16. 6. 2006. gnj‑289487
Jericijo Marijana, Podsabotin 16, Kojsko,
delovno knjižico. gnd‑289343
Kahne Gašper, Ulica Antona Tomšiča 001,
Grosuplje, delovno knjižico. gng‑289590
Kalin Igor, Mihovica 35, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 01064646,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑289601
Košak Damjan, Loka pri Žusmu 88,
Loka pri Žusmu, delovno knjižico, reg. št.
14546, ser. št. A503299, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnh‑289264
Kozar Milena, Ljubljanska 29, Celje,
delovno knjižico. gnp‑289506
Kreč Aleš, Savska 15, Domžale, delovno
knjižico. gnl‑289485
Lašič Milan, Kicar 110/b, Ptuj, delovno
knjižico. gnj‑289337
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Lavrenčič Bogdan, Vrhpolje 8, Vipava,
službeno izkaznico, št. 009020, izdano pri
MNZ Ljubljana, dne 4. 6. 2004. gnk‑289511
Legiša Martin, Milje 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18070467, izdala
FF v Ljubljani. gnm‑289484
Lipovec Anton, Vinje 115, Ljubljana,
delovno knjižico. gno‑289482
Lipovšek
Štefan,
Orehovo
88,
Sevnica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 038512/0397/00-57/1995 in obrtno
dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3.
1995. gnm‑289359
Livk Marjan, Vrtnarska ul. 11, Nazarje,
delovno knjižico, reg. št. 8352, ser. št.
296004, izdala UE Mozirje. gnj‑289512
Logar Tadej, Zgornje Pirniče 94G,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
63020097, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gni‑289588
Markelj Jakob, Koroška cesta 33, Tržič,
orožni list, št. TŽ000000183-005, izdala UE
Tržič. gnc‑289269
Mazej Kukovič Zofija, Erjavčeva 1,
Velenje, 3 delnice KRS Velenje, št. 022365,
022366 in 022367. gny‑289597
Minih Stanislav s.p. - Trans –
servis, Jablance 27, Zgornja Korena,
potrdilo za voznika Vučković Sinišo, št.
000472/SŠD74-2-2815/2007 z veljavnostjo
do 14. 12. 2007. gnt‑289602
Mulej Anže, Na Trati 2, Lesce, študentsko
izkaznico, št. 11242007027, Inštitut in
akademija za multimedije Ljubljana.
gnj‑289587
Muratović Almir, Trg svobode 26,
Trbovlje, delovno knjižico. gnd‑289593
Omerza Sonja, Zbure 10, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 63020267, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnp‑289335
Osmančević Elvisa, Ilirska 17, Jesenice,
delovno knjižico. gnk‑289336
Ovsenik Tanja, Jezerska cesta 104/a,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 25006660,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnz‑289496
Perc Željko, Jastrebci 54/p, Kog, delovno
knjižico. gng‑289340
Pivšič Andrej, Pivška ulica 1, Postojna,
delovno knjižico. gns‑289578
Potočnik Nace, Vodriž 9, Slovenj Gradec,
študentsko izkaznico, št. 20030405, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj‑289362
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, Policijska uprava
Krško, Postaja mejne policije Obrežje,
žig okrogle oblike s premerom 20 mm,
obrobljen je z enim koncentričnim krogom,
v sredini pečata je grb Republike Slovenije,
v zgornjem delu zunanjega kroga žiga je
besedilo »Republika Slovenija«, v spodnjem
delu zunanjega kroga je besedilo državnega
organa »Ministrstvo za notranje zadeve«,
v zgornjem delu prvega notranjega kroga
je bilo besedilo »POLICIJA«, v zgornjem
delu drugega notranjega kroga je besedilo
»POSTAJA MEJNE POLICIJE OBREŽJE«,
v spodnjem delu prvega notranjega kroga je
besedilo »POLICIJSKA UPRAVA KRŠKO«,
pod grbom Republike Slovenije je zaporedna
številka žiga. Ob-3125/08
Rušt Valentin, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz‑289521
Sajovic Rok, Rojska 14, Domžale,
delovno knjižico. gnl‑289585
Sivonjić Danijel, Stjenkova 2, Sežana,
delovno knjižico. gnc‑289594
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Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51,
Ljubljana, štampiljko z napisom SOČA
OPREMA PROIZVODNJA IN PRODAJA
REHABILITACIJSKIH
PRIPOMOČKOV
D.O.O. LJUBLJANA, LINHARTOVA 51, z
logotipom podjetja in št. 1 in 5 (veliki žig).
gnc‑289519
Soča Oprema d.o.o., Linhartova
51, Ljubljana, štampiljko z napisom
SOČA OPREMA D.O.O. LJUBLJANA,
LINHARTOVA 51, z logotipom podjetja in
št. 10, 14 in 15 (mali žig). gnb‑289520
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Ogrizek Tone, stanujoč Sp. Gameljne 9/b,
1211 Ljubljana Šmartno. gnh‑289514
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Mamič Goran, stanujoč Cesta Petra Majdiča
3, 1230 Domžale. gng‑289515
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Uršič Matjaž, stanujoč Ulica talcev 1, 6210
Sežana. gnf‑289516
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Požek Helena, stanujoča Griblje 46, 8332
Hradac. gne‑289517
Soča Oprema d.o.o., Linhartova 51,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Lamberšek Rok, stanujoč Jelovškova ulica
13/a, 1230 Domžale. gnd‑289518
Stanišič Sretan, Marušičeva 14, Piran
– Pirano, delovno knjižico. gnb‑289595
Stričević Miroljub, Rozmanova 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp‑289581
Stritar Miran, Cesta na klanec 31, Kranj,
delovno knjižico. gne‑289592
Šekoranja Janez, Kumrovška cesta
6, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št.
41210070. gnq‑289355
Šlivar Alija, Dolnja Sanica, Ključ, BIH,
potrdilo o opravljenem izpitu za poklic
voznika, izdala šola Ježica. gnk‑289586
Šuligoj Dušan, Vedrijan 49, Kojsko,
delovno knjižico. gny‑289347
Topolovec Jožica, Radohova vas
34, Šentvid pri Stični, delovno knjižico.
gnt‑289352
Trivunović Stanko, Sketova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gns‑289278
Vučić Alen, Klaričeva 9/a, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
68070087, izdala Fakulteta za management
v Kopru. gno‑289486
Žoldoš Katja, Hodoš 10, Hodoš – Hodos,
delovno knjižico, ser. št. A 655973, reg. št.
71273. gnb‑289345
Žumer Mojca, Hribarjeva 10, Celje,
delovno knjižico. gng‑289265
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NOVO
Z ALOŽBA

ZAKON O GRADITVI
OBJEKTOV (ZGO-1)
(neuradno preþišþeno besedilo)
s stvarnim kazalom
mag. Janeza Topliška
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1B) je zaþel veljati
15. januarja 2008, uporabljati pa se bo zaþel
15. aprila 2008. Spremembe zakona so zelo
obsežne, zato smo neuradno preþišþeno besedilo
Zakona o graditvi objektov izdali kot posebno knjigo
v Zbirki predpisov. Knjigi je dodano tudi stvarno
kazalo mag. Janeza Topliška.
Spremenjeni Zakon o graditvi objektov prinaša veliko
novosti, s katerimi zakonodajalec želi poenostaviti
postopek in skrajšati roke za izdajo gradbenega
dovoljenja.
cena 34 € • leto izdaje: 2008 • ISBN: 978-961-204-399-5 • 232 strani • 14 cm × 20 cm •
trda vezava
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S tem nepreklicno naroþam

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1)
(neuradno preþišþeno besedilo) s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

• trda vezava

Cena:

34 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Po prejemu naroþilnice vam bomo poslali predraþun za naroþene knjige. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene knjige in raþun.
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