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Ob-3286/08

Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XIII. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07) (v
nadaljevanju: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003
o skupnih pravilih za sheme neposrednih
podpor v okviru skupne kmetijske politike in
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
k Evropski uniji (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–
2013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007, objavlja spremembo javnega razpisa
za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi.
V javnem razpisu Obnova in razvoj vasi
iz Programa razvoja podeželja 2007–2013
(objava v Uradnem listu RS, št. 21 z dne
29. 2. 2008, v nadaljevanju javni razpis) se
spremeni prvi odstavek poglavja IX. Rok in
način prijave tako, da se glasi:
»Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,

1000 Ljubljana (velja poštni žig), do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljen na spletnih straneh: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.«.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-3288/08

Sprememba
Na podlagi 29. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 85/04 in
55/06) in prvega odstavka 6. člena Splošnih
pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur. l. RS,
št. 117/05; v nadaljevanju: Splošni pogoji)
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni
sklad, objavlja spremembo javnega razpisa
Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb
občanov na območjih, prizadetih v neurju
37OB07B.
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
95/07), se spremeni tako, da se:
– v 5. točki (»5. Rok in način prijave«)
datum »31. 3. 2008« nadomesti z datumom
»30. 6. 2008«.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-3376/08
Sprememba
Naročnik Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, je
v javnem razpisu Spodbujanje mobilnosti
visokokvalificiranega osebja, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3.
2008, Ob-3222/08, sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot sledi:
– V preambuli javnega razpisa se za
besedilom »Mnenja Ministrstva za finance
o shemi »de minimis« pomoči »Program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007–2013«,
dodata besedi »de minimis« ter za besedilom »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)«, dodata besedi »Sklepa
Službe«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije
Ob-3368/08
Popravek
Izvajalec Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, je pri javnem razpisu za
spodbujanje formiranja interdisciplinarnih
razvojnih skupin za delo na tehnološko razvojnih projektih podjetij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 21. 3. 2008,
Ob-3186/08, sprejel odločitev o spremembi,
in sicer kot sledi:
– v točki 6 »Višina sofinanciranja svetovalnih storitev« se naslov 6. točke spremeni
tako, da se za besedo sofinanciranja doda
besedilo »upravičenih stroškov«;
– v točki 13 »Okvirna višina sredstev« se
besedilo prvega odstavka spremeni tako, da
se izbriše besedilo »in sicer iz nacionalnih
sredstev« ter vejico zamenja s piko;
– ter v isti točki 13 se besedilo v drugem
odstavku spremeni tako, da se izbriše besedi »JAPTI in«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Št. 8451-235/2007-4
Ob-3284/08
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l.
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št.
113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2.
člena Sklepa o določitvi razvitosti občin za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 70/07) Ministrstvo
za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
objavlja
razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme za obdobje
od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne
opreme za prostovoljna gasilska društva, ki
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bo nabavljena v obdobju od 1. 7. 2007 do
30. 6. 2008.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot
v skladu s 102. členom Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l.
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 8. členom Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
2. členom Sklepa o določitvi razvitosti občin
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 70/07).
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
A) Oprema, za katero se zagotavlja 19%
vseh sredstev:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP).
B) Vozila, nadgradnje in oprema, za katero se zagotavlja 81% vseh sredstev:
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo
tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne
sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
– prenosne
motorne
brizgalne
FPN10-1000 oziroma MB 8/8 (MB).
Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
na javni razpis
Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna
gasilska društva neposredno ali pristojne
gasilske zveze (v nadaljnem besedilu: GZ)
v imenu posameznih gasilskih društev, za
katere je bila oprema nabavljena.
V primeru prijave s strani pristojne gasilske zveze mora(jo) biti obvezno priložen(i)
dokument(i) o predaji opreme gasilskemu
društvu, za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja prostovoljno gasilsko društvo iz manj
razvitega območja, ki so opredeljena s sklepom Vlade RS, mora vlogo posredovati
društvo neposredno, ne pa gasilska zveza
v njegovem imenu.
Prostovoljna gasilska društva morajo biti
kategorizirana v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.
RS, št. 92/07).
Kategorizacija mora biti podpisana
s strani župana občine in posredovana na
Gasilsko zvezo Slovenije (v nadaljnem besedilu: GZS).
Z razpisom se bo sofinancirala samo zaščitna in reševalna oprema, ki je predmet
razpisa in je količinsko ter po tipu glede na
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, določenimi v Merilih za
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organiziranje in opremljanje gasilskih enot
(poglavje I, točka 1), ter tipizacijo GZS.
Za gasilska vozila oziroma nadgradnje
morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila
s tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi:
– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada prostovoljnemu gasilskemu
društvu, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih
že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
društvu pripada po kategorizaciji;
– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada prostovoljnemu gasilskemu
društvu, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še
v naslednjih primerih:
1. če PGD I. kategorije namesto vozila
GV 1 kupi vozilo GVV 1,
2. če PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,
3. če PGD III. kategorije namesto vozila
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.
V 1. in 2. primeru se bodo vozila sofinancirala v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po kategorizaciji pripada. V navedenih
izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga
mora biti opremljena z mnenjem gasilskega
regijskega poveljnika.
Če je nabavljeno vozilo, ki prostovoljnemu gasilskemu društvu skladno s kategorijo
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za
zagotavljanje operativne sposobnosti, prostovoljno gasilsko društvo ni upravičeno za
sodelovanje na razpisu.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot
glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« nima
ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala
še predpisana minimalna starost opreme in
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni
red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko pristojne gasilske zveze), mora skladno
z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07) imeti s strani
pristojne gasilske zveze usklajen in potrjen
program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2009, dostavljen na
GZS.
Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno
dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (pov-

zetimi iz »Vulkana«), ki je priloga razpisni
dokumentaciji,
– fotokopijo računa(ov) za nabavljeno
opremo,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če tega nadomešča z nabavljenim,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah fotokopijo dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o številki šasije in letu pro
izvodnje šasije,
– v primeru nakupa opreme s pomočjo
leasinga je treba priložiti izjavo o prevzemu
obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca. Izjava
mora biti podpisana s strani župana občine
in overovljena.
3. Merila za dodelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje
enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s sklepom Vlade RS
o določitvi razvitosti posameznih občin za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 70/07 z dne 3. 8.
2007), kjer se kot manj razvite upoštevajo
občine z indeksom razvitosti nad 100, kar
pomeni 92 občin (priloga), in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli
na način, da se 80% sredstev razdeli po
merilih razpisa vsem vlagateljem, vključno
z vlagatelji iz manj razvitih občin, ter dodatno 20% sredstev po istih merilih, izključno
samo vlagateljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s predhodno alinejo. Tako
vlagatelji iz manj razvitih občin dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto prijavljene opreme ne sme preseči 30% z razpisom določene izhodiščne
vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev
za posamezne skupine opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva
za posamezno delitev se najprej razdelijo
na dva deleža glede na skupino prijavljene
opreme, in sicer:
– 19% za sofinanciranje opreme, ki je
v razpisu uvrščena v skupino A,
– 81% za sofinanciranje gasilskih vozil in
prenosnih motornih brizgaln, ki so v razpisu
uvrščena v skupino B.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne
deleže za posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz
impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
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– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil in
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne
vrednosti:
Vrsta opreme

Vrednost za posamezen kos (v EUR)

Oprema skupine a):
GZO

Gasilska zaščitna
obleka

590

KGP-A

Kombinezon
(aramid. vl.)

200

KGP-B

Kombinezon
(imp. bombaž)

140

GZČ

Gasilska zaščitna
čelada

150

GZŠ

Gasilski zaščitni
škornji

95

GZR

Gasilske zaščitne
rokavice

40

IDA

Izolirni dihalni
aparat

IZP

Izpihovalnik

600

NB

Nahrbtna brenta

210

GP

Gasilski pas

1.250

60

Oprema skupine b):
GV

Gasilska
oznaka
vozila

Za
celotno vozilo

Samo
za šasijo

Samo
za nadgradnjo

PV-1

21.000

19.000

2.000

GV-1

54.000

29.000

25.000

GVV-1

73.000

35.000

38.000

GV-2

82.000

45.000

37.000

GVV-2

123.000

48.000

75.000

GVC 16/15

150.000

75.000

75.000

GVC-16/25

150.000

75.000

75.000

GVC-16/24

1133.000

68.000

65.000

GVC-24/50

160.000

77.000

83.000

GVM-1

33.000

29.000

4.000

GVGP-1

69.000

46.000

23.000

GVGP-2

140.000

67.000

73.000

GCGP-1

140.000

75.000

65.000

GCGP-2

160.000

77.000

83.000

GCGP-3

171.000

79.000

92.000

TRV-1

161.000

77.000

84.000

TRV-2

186.000

77.000

109.000

TRV-2D

211.000

77.000

134.000

AC

133.000

68.000

65.000

AL

376.000

0

0

83.000

42.000

41.000

HTV
Prenosna motorna brizgalna
FPN10-1000 (MB 8/8)
MB

Vrednost
13.000
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Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane
znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila
v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne
vrednosti za vozilo
ali podvozje
80
70
60
50
50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti
opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za
posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse
na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:

vsota izhodišþnih vrednosti vse na razpis
prijavljene posamiþne vrste opreme iz skupine
vsota izhodišþnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

VRSTA OPREME

x 100 =

pripadajoþ delež sredstev
za posamiþno vrsto opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje na enoto posamične vrste
opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene
izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.

pipadajoþa sredstva namenjena za sofinanciranje
posamiþne vrste opreme
št. kosov posamiþne
izhodišþna vrednost
x
vrste opreme
posamiþnega kosa

x 100 =

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti
ustreza pogojem razpisa.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma
upravičenosti sodelovanja v razpisu se
bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki, dostavljeni GZS do 5. 7. 2008
(kategorizacija, tehnična dokumentacija,
podatki o opremljenosti, program nabave
gasilske zaščitne in reševalne opreme do
leta 2009, potrjen s strani pristojne GZ),
podatki iz gasilskega informacijskega sistema »Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi
razpolaga GZS.
Komisija za izvedbo razpisa si pridržuje
pravico do preverjanja pravilnosti navedenih
podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki se
prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane
opreme, bodo sankcionirane na način, da
vlagatelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 1.670.000,00 €.
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% sofinanciranja za enoto
posamiþne vrste opreme
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6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v obdobju od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008. Kot
dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo
upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora vlagatelj predložiti
ob prijavi na razpis.
Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, najpozneje do 5. 7.
2008.
Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora
biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj
– Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne
in reševalne opreme«.
Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln
naslov vlagatelja in ID številko vlagatelja iz
Vulkana.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in
reševanje. Neveljavne vloge bodo vrnjene
vlagateljem.
V primeru veljavne, vendar nepopolne
vloge, bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila
o nepopolnosti.
V primeru ugotovitve komisije za izvedbo
razpisa o neizpolnjevanju razpisnih pogojev
v celoti ali za katero od vrste prijavljene
opreme je možen ugovor v roku osem dni
od prejema navedenega obvestila, in sicer
na komisijo za izvedbo razpisa. Odgovor
komisije je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS.
Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 7. 7.
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu, bodo
o izidu razpisa pisno obveščeni.
Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v prostorih GZS, Tržaška 221, Ljubljana, ali na
spletnih straneh GZS (www.gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Št. 331-30/2007/3
Ob-3323/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spreme-

njene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003
o skupnih pravilih za sheme neposrednih
podpor v okviru skupne kmetijske politike in
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
k Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 20072013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje
hmeljišč iz naslova ukrepa
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih
gospodarstev v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP
2007–2013.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje
hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev, znaša 3.000.000
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007-2013-EU, v višini
2.250.000 EUR,
9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 750.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
Zadnji zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti vloženi na ARSKTRP najkasneje do
30. 6. 2011.
II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko
mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za
dodelitev sredstev, opredeljene v poglavju
IV in V tega javnega razpisa.
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k po-
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godbi. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih skupna vrednost ne presega
50.000 EUR vključno z DDV. Kot zahtevne
naložbe pa se štejejo naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR vključno
z DDV.
Predmet podpore so naslednje naložbe
v lastno primarno kmetijsko proizvodnjo:
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji
za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni
že ob vložitvi vloge, razen v primerih iz tretje alineje 3. točke ter 6. točke poglavja IV/1
tega javnega razpisa. Vlagatelj lahko pridobi pomoč za naložbe v okviru tega razpisa
samo na podlagi ene odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Kolikor je vlagatelj kmetija, morajo biti v registru kmetijskih gospodarstev poleg nosilca
kmetijskega gospodarstva vpisani tudi drugi
družinski člani, ki delajo na kmetiji.
3. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva:
– Splošna učinkovitost kmetijskega gospodarstva je vezana na gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju enega od navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanja novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge gospodarsko vitalna. Kolikor kmetijsko
gospodarstvo mladega kmeta, ki je prejel
podporo za prvi lastniški prevzem kmetije
v skladu z določili uredbe ob predložitvi
vloge še ne izvaja kmetijske dejavnosti,
mora biti pogoj glede gospodarske vitalnosti izpolnjen najkasneje ob zaključku
naložbe.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega
dela (na 1 PDM oziroma na 1 stalno zaposleno osebo) ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
vsaj v višini 1 bruto minimalne letne plače na
zaposlenega, ki je v letu 2007 znašala 6345
EUR. Vrednost proizvodnje se bo lahko prikazalo na dva načina, in sicer z dejanskim
prihodkom v primeru vlagateljev, ki vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih ali
s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo
takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz

Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25.
marca 1957 (11957E)
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prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb (B. Podatki o naložbi, Poglavje IV.
Utemeljitev naložbe), oziroma iz poslovnega
načrta v primeru zahtevnih naložb (Poglavje
IV. Utemeljitev naložbe).
– Kmetijsko gospodarstvo po naložbi ne
sme zmanjševati skupnega prihodka oziroma skupnega obsega kmetijske pridelave,
prireje oziroma storitev z kmetijsko mehanizacijo, predvidenih z naložbo glede na stanje pred naložbo, kar mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca in iz kontrol, ki se bodo
izvajale še naslednjih 5 let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje
se, da je naložba ekonomsko upravičena,
če je kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh
MKGP, in sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj za naslednjih pet let, vendar
najmanj za obdobje vračanja investicijskih
sredstev.
– Kmetijsko gospodarstvo mora imeti iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti že
ob predložitvi vloge vsaj 1 stalno zaposleno
osebo za polni delovni čas (velja za pravne
osebe in s.p.).
– Kadar kot kmetijsko gospodarstvo nastopa kmetija ali druga oblika fizične osebe,
mora kmetijsko gospodarstvo zagotavljati
obseg dela iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti
vsaj v višini 1 polne delovne moči (v nadaljevanju: PDM), od tega vsaj 0,5 polne
delovne moči iz kmetijskih dejavnosti. Šteje
se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih
dejavnosti, če vrednost prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja več kot 50%
celotnega prihodka. To mora biti razvidno
iz prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj s 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1
PDM); kmečka gospodinja (1 PDM); stalno
najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec
(0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije
(0,5 PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (0,5
PDM).
4. Naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti s področja okolja, identifikacije
in registracije živali, zdravja ljudi, živali in
rastlin in dobrega počutja živali, na katere
se nanašajo predpisane zahteve ravnanja
iz Priloge 1 k Uredbi o predpisanih zahtevah
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih pri kmetovanju (Ur. l. RS, št. 21/05,
114/05, 76/06, 34/07 in 66/07), ki veljajo za
takšno naložbo.
5. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
6. Upravičenec mora v letu 2008 v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja,
v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo), kakor jih
določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike.
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7. Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu z navedenimi predpisi.
8. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena v razpisni
dokumentaciji in pogodbi in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
9. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje,
da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila
sredstev uporabljal naložbo, za katero so
mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu,
opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim
načrtom.
10. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
11. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
12. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30
dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev
pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji
FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji
in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še
5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. V primeru, da
se na kmetijskem gospodarstvu za primarno
kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje
gospodarjenja iz naslova dohodninskega
knjigovodstva po dejanskih dohodkih (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja
po metodologiji FADN ni potrebno.
13. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev za naložbe po tem razpisu, če zagotovi, da bo opravljal kmetijsko
dejavnost, za katero je prejel sredstva, še
vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo uvajal
bistvenih sprememb naložbene dejavnosti.
V nasprotnem primeru je dolžan vrniti vsa
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
15. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostmi
ali je odstopil od pogodbe, mora vrniti vsa
že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
16. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh
let od dokončnosti odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridoblje-

nih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
17. Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre
za naslednje primere višje sile ali izrednih
okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče kmetijskega gospodarstva,
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen večji del,
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
18. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP
in predložiti ustrezne dokaze v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
19. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– Vlagatelj ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
v postopku likvidacije (velja za pravne osebe
in samostojne podjetnike posameznike).
– Če je vlagatelj kmetija, mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva poravnane
vse obveznosti do države.
20. Upravičenec mora biti registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti za katero
prosi za podporo (velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike posameznike).
21. Upravičenec mora izvesti naložbo
v celoti, kot jo je prikazal z vlogo oziroma
poslovnim načrtom. V primeru delne odobritve vloge mora vlagatelj zagotoviti lastna
sredstva ter naložbo navedeno v prijavnem
obrazcu oziroma poslovnem načrtu izvesti
v celoti.
22. Pogoji, specifični za nosilca kmetijskega gospodarstva kadar kot upravičenec
nastopa kmetija, so:
– Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti vlagatelj.
– Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva. V primerih, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec.
– Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja
višji delež podpore iz naslova mladega
kmeta, potem morajo biti izpolnjeni pogoji iz Uredbe, Poglavje IV. Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij, navedena naložba
pa mora biti načrtovana v poslovnem načrtu mladega kmeta, na podlagi katerega
je mladi kmet prejel podporo za prevzem
kmetije. Višje podpore bodo deležni tudi
mladi kmetje, ki so prejeli pozitivne odločbe
iz naslova ukrepov podpor mladim kmetom
za prevzem kmetij, podprtih iz nacionalne
sheme pomoči v letih 2005 in 2006, vendar
samo za tiste naložbe, ki so jih navedli v takratni vlogi za pridobitev sredstev in samo
v obdobju prvih petih let od lastniškega
prevzema kmetij.
23. Vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti
v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program
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razvoja podeželja RS za obdobje 2007–
2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.
mkgp.gov.si.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb oziroma sektor kmetijske pridelave:
Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
1. V okviru tega javnega razpisa se podpira naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje do vključno 30 ha hmeljišč.
Kolikor naložba obsega več kot 30 ha hmeljišč, vlagatelj ni upravičen do podpore za
presežni obseg hmeljišč.
2. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji
stroški: priprava zemljišča, (rušitvena dela,
zemeljska dela), prva postavitev oziroma
obnova obstoječe hmeljske žičnice, nakup
sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu
postavitve nasada.
3. V primeru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in
sadike iz uradno pregledanih proizvodnih
hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane
sadike B pridelane v drugi državi članici
Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane
v Republiki Sloveniji mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za certificirane sadike
A ali certificirane sadike B, potrdilo o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti pro
izvodnega hmeljišča za sadike iz uradno
pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za
certificirane sadike A in certificirane sadike
B pridelane v drugi državi članici Evropske
unije mora biti izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik.
4. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
– zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno bolj primernimi sortami hmelja oziroma
– zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja oziroma
– izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi oziroma
– sprememba tehnologije pridelave hmelja oziroma
– zamenjava obstoječih lesenih ali betonskih hmeljskih žičnic zaradi zagotavljanja večje stabilnosti konstrukcije ali zaradi
spremembe tehnologije pridelave ali zaradi
poškodovanja žičnice kot posledice naravne
nesreče ali izjemnega pojava.
5. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja
se štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu

Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
6. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjava necertificiranega sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 s sadilnim
materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki
ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja.
7. Za izboljšanje obstoječe starostne
strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot
hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od vključno
12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od
12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov.
8. Ob spremembi tehnologije pridelave
hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi
le sadilnim material, ki ga je dovoljeno saditi
v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je
z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad
najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj
kot standardni matični nasad in ga najmanj
pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja.
10. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate
sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi
standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna
institucija.
11. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja sadi sadike iz uradno pregledanega pro
izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to
pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva
za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča.
12. Prispevek v naravi vlagatelja pri prvi
postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč
v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih polnoletnih članov
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena
sidra) se prizna samo v primeru, če nadzor
nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za hmeljarstvo oziroma
strokovni sodelavec specialist zaposlen na
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa
so:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč,
– prispevek v naravi,
– splošni stroški za izvedbo projekta, ki
so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v deležu upravičenih stroškov za na-
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ložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih stroškov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
2. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na
prvo postavitev oziroma prestrukturiranje
hmeljišč.
3. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2011. V primeru, da je naložba že
začeta v predhodnem obdobju se priznajo
stroški nastali od 1. 1. 2007 dalje. Splošni
stroški iz zadnje alinee prejšnje točke so
lahko nastali tudi med 1. 1. 2002 in 1. 1.
2007.
4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
5. Naložba mora biti v celoti zaključena
pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Ne glede na to ali gre za enostavne ali za
zahtevne naložbe lahko vlagatelj vloži največ dva zahtevka za izplačilo sredstev.
6. Kot zaključek naložbe se šteje vpis
hmeljišč v ustrezne registre (register kmetijskih gospodarstev, v evidenco GERK,
v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev).
7. Podpore se ne dodeli za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema itd.),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
8. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za
promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov
za preprečevanje bolezni živali.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli,
opredeljenimi v 23. členu Uredbe:
– vpliv na kakovost (kakovost in varnost
kmetijskih proizvodov in živil),
– usposobljenost kmetijskega gospodarstva (izobrazba upravičenca, starost upravičenca),
– pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo (prihodek iz kmetijske dejavnosti, velikost kmetijskega gospodarstva
glede na zagotavljanje delovnih mest),
– vpliv na okolje (okoljska sprejemljivost
projekta oziroma kmetijskega gospodarstva),
– območje izvajanja naložbe (razvojne
regije, območja s posebnimi omejitvami),
– prilagajanje podnebnim spremembam.
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Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila

DA

NE

Max. št. točk: 42

1. Vpliv na kakovost

3

– Kakovost proizvodov in varnost živil

3

2. Usposobljenost kmetijskega gospodarstva

7

– Izobrazba vlagatelja

3

– Starost vlagatelja

4

3. Pomen kmetijske dejavnosti za kmetijsko gospodarstvo

18

– Prihodek iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu

4

– Velikost kmetijskega gospodarstva glede na število stalno
zaposlenih oseb oziroma obsega PDM

4

– Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje obsega
storitev s kmetijsko mehanizacijo

10

4. Vpliv na okolje

3

– Okoljska spejemljivost projekta in kmetijskega gospodarstva

3

5. Območje izvajanja naložbe

7

– Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij,
glede na indeks razvojne ogroženosti

4

– Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih

3

6. Prilagajanje podnebnim spremembam

4

– predmet podpore je tudi prestrukturiranje hmeljišč, ki so bila
poškodovana ali uničena tekom lanskoletnega katastrofalnega neurja

4

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt
dosegel določeno število točk. Odobrile se
bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju prejele 11 točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 40% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 40%
do 60% zagotovi končni prejemnik.
2. Najvišja stopnja pomoči znaša 40%
priznane vrednosti naložbe. Kadar upravičenec uveljavlja višji delež pomoči za naložbe
kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na
območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005, delež sofinanciranja znaša 50% priznane vrednosti naložbe. Kadar upravičenec uveljavlja podporo za
naložbe iz naslova mladega kmeta v skladu
z določili iz ukrepa št. 112: Prevzem kmetij
s strani mladih kmetov, delež sofinanciranja
znaša 60% priznane vrednosti za naložbe
kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na
območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 oziroma 50% za
naložbe kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo izven območij iz člena 36(a)(i), (ii) in
(iii) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005.
3. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene
pomoči znaša 1.000.000 EUR/vlogo. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova
tega ukrepa pridobi največ 2.000.000 EUR
javne pomoči.
4. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Pri izračunu deležev in zneskov odo-

brenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto za posamezno
vrsto naložbe. Seznam najvišjih priznanih
vrednosti za posamezno vrsto naložbe se
nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
5. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti vsaj tri ponudbe različnih dobaviteljev
oziroma izvajalcev del, ki jih mora priložiti
zahtevku za izplačilo.
6. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem
plačilu in začasno oziroma končno gradbeno
situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno
s strani pooblaščenega nadzornega organa
in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu,
podpisano s strani upravičenca.
7. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma
prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor upravičencev,
– Vzorec pogodbe,
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog,
– Seznam opravičljivih stroškov in najvišji priznani delež prispevka v naravi,
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe,
– Prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju,
– dokazila končnega prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko
foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori,
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter
www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dneva
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije, od 8. ure dalje, do obvestila o ustavitvi zbiranja vlog, ki se objavi
na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega
števila vloženih strani v mapah ter mora biti
priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.
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Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
prijavlja za naložbo:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: prva
postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč v oviru ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev / enostavne naložbe /zahtevne naložbe.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
ARSKTRP odpira in obravnava vloge po
vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev. V primeru, da je skupna
višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na
končnem mestu liste prejetih vlog dve ali
več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP
izvede žrebanje o določanju vrstnega reda
prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi
vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira
žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše
na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami
vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo,
ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki
vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno
pove evidenčno številko izžrebane vloge in
izžrebani listek takoj odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba,
ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji.
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Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na
popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od
prejema vloge pisno pozove na dopolnitev.
Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne
pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil
vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge
na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove
vloge in se uvrsti na konec liste prejetih
vlog. Za datum prispetja vloge se šteje
datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Z dopolnitvijo vloge se dokazuje stanje
na dan oddaje vloge na pošti. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih
vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na
dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo
datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako,
da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje
dneve dejanske dopolnitve.
Ne glede na določila predhodnih dveh
odstavkov poziv na dopolnitev vloge zaradi
manjkajočega pečata na vlogi, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na
uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se
izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na
listi popolnih vlog. ARSKTRP lahko odstopi pregled vloge na vsebinsko ustreznost
zunanjim strokovnjakom, ki so bili predhodno izbrani z javnim naročilom. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa,
se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebin-
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sko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se
ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista
vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk do porabe sredstev za ta
javni razpis.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel naložbo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi
postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo
na listi popolnih vlog.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je na podlagi predloženih
dokazil o predračunski vrednosti naložb določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP
je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva
vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP.
Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih
ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi se podrobneje uredijo način in
pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP
se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma naložbenega programa s strani upravičenca lahko šteje kot
odstop od pogodbe. V primeru odstopa od
pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva
vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki začnejo teči od dneva prejema
sredstev.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
Prejemnik sredstev je dolžan na zahtevo
ARSKTRP poročati o rezultatih poslovanja
še pet let od prejema sredstev.
Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP:

INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure; sreda: od 14. do 16. ure
Odgovorna in
kontaktna oseba

ARSKTRP Dunajska
160, 1000 Ljubljana

tel. 01/580-77-92
faks 01/478-92-06

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure
Odgovorna in
kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel. 03/490-75-86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna
in kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel. 02/824-69-23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 6037-3/2008
Ob-3346/08
Za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju: ZOFVI), v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za
leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 66/07, 92/07,
114/07) ter Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07) Ministrstvo za šolstvo in
šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev
in zvez društev v šolskem letu
2008/2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje projektov društev in zvez društev
v šolskem letu 2008/2009 (v nadaljevanju:
razpis) je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva in zveze društev v skladu s cilji
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI.
Projekti morajo biti vsebinsko naravnani v:
– podporo naravoslovju, ekologiji in tehniki,
– spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja dijakov in študentov višjih
šol,
– podporo zdravemu in varnemu načinu
življenja,
– spodbujanje spoznavanja slovenskega
jezika in kulture.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo zveze društev in društva:
– katerih dejavnosti se izvajajo na področju vzgoje in izobraževanja, kar je razvidno
iz fotokopije temeljnega akta društva,
– ki izvajajo projekte v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI in ki so opredeljeni v drugem odstavku 2. točke javnega
razpisa,
– ki v svoje projekte, kot ciljno skupino,
kateri je projekt namenjen, vključujejo vsaj
eno izmed naslednjih skupin: predšolske
otroke, učence, dijake, študente višjih šol
(ciljne skupine udeležencev morajo imeti aktivno vlogo pri izvedbi projekta),
– ki v prijavi, za vsak prijavljeni projekt,
iz lastnih oziroma drugih virov, zagotovijo
višino sredstev, ki bo, skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem razpisu, zadoščala za izvedbo celotnega projekta, prijavljenega na razpisu za šolsko leto
2008/2009,
– ki so, če so bili pogodbena stranka
ministrstva v letu 2007 na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje projektov društev
in zvez društev v šolskem letu 2007/2008,
izpolnili vse pogodbene obveznosti do ministrstva, izhajajoč iz omenjenega razpisa.
b) Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt, posamezna zveza društev
pa največ tri projekte.
Društva, vključena v zveze društev ali
enote zvez društev ne morejo biti samostojni prijavitelji brez soglasja zveze društev ali
enote zveze društev, v katera so vključena,
pri čemer lahko ena zveza društev prijavi
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največ tri projekte skupaj z enotami ali društvi, ki so njeni člani, vendar največ enega
kot zveza društev.
c) Društva in zveze društev na razpis ne
morejo prijaviti projektov:
– povezanih s šolskimi tekmovanji za
učence, dijake in študente višjih šol,
– povezanih s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– jezikovnih tečajev,
– povezanih z izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti,
– povezanih z izdajo knjig, zgibank in
periodike,
– ki se nanašajo na redno delo strokovnih delavcev v VIZ (npr. učna pomoč učencem/dijakom).
d) Projekt mora biti izveden v šolskem
letu 2008/2009 oziroma v roku od 1. 9. 2008
do 31. 8. 2009.
e) Razpis ne velja za projekte ter društva in zveze društev s področja športne
dejavnosti.
f) Vloga za dodelitev sredstev na razpisu
mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo temeljnega akta društva/
zveze društev.
V primeru naknadne ugotovitve, da predlagatelj ne izpolnjuje splošnih pogojev
razpisa, lahko ministrstvo zavrne prijavljeni
projekt.
4. Merila, s pomočjo katerih se, med tistimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev:
a) Razpisna merila za ocenjevanje projektov
Točke
Podpora ciljem 2. člena
ZOFVI
Kakovost projektnega
predloga
Časovni potek projekta
Skupine udeležencev
(predšolski otroci, učenci,
dijaki, študenti višjih šol)
Število udeležencev
Izvedbena raven projekta
Reference prijavitelja
Skupaj največ

Največ 20
Največ 40
Največ 8
Največ 8
Največ 8
Največ 8
Največ 8
100

b) Točkovnik za dodelitev sredstev
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom
vseh točk, dobljenih pri vrednotenju na javni
razpis prijavljenih projektov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.
Sofinancirajo se projekti, ki zberejo več
kot 60% možnih točk oziroma od 61 do 100
točk.
Postopek in merila za izbiro prejemnikov
sredstev so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni strani, navedeni v 12. točki tega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 79.000 EUR, ki so zagotovljena v proračunskem letu 2008.
Višino sredstev za izbrani projekt določi
komisija ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev, števila izbranih projektov
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni
projekt največ do 50% njegove predvidene
vrednosti, vendar ne več kot 2.000 EUR.
Upravičeni so samo tisti stroški, ki so
povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem
društva.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 9.
2008 do 31. 8. 2009 ter v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog:
a) Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo biti predložene v zapečateni ovojnici v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana
najkasneje do 18. 4. 2008, do 12. ure na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p.
104, 1000 Ljubljana, oziroma oddane priporočeno na pošti najkasneje isti dan.
b) Opremljenost vloge
Vlogo je treba poslati v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za sofinanciranje projektov
društev in zvez društev v šolskem letu
2008/2009«,
– naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p. 104, 1000 Ljubljana),
– naslov prijavitelja.
V vsaki pošiljki je lahko vloga le za en
projekt.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
vlog za dodelitev sredstev: postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno izpolnjenih in označenih vlog
vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog bo
v sredo, 23. 4. 2008. Zaradi pričakovanega
velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo
javno.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60
dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Pritožbeni postopek: prijavitelj na razpisu, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila
iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8
dneh od prejema sklepa oziroma obvestila
vloži pritožbo na Ministrstvo za šolstvo in
šport. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrstvo v roku
15 dni s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo razpisa,
– postopek in merila za izbiro projektov,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave),
– obrazec C (končno poročilo),
– obrazec D (zahtevek za izplačilo).
12. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletni strani Ministrstva za
šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na
naslov: Alenka.Pavlovec@gov.si, med 1. 4.
2008 in 17. 4. 2008.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-15/2008-1
Ob-3324/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 - UPB1, 61/06 ZDru-1 in 112/07),
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 19/05, 39/06,
5/07 in 103/07) in Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS-MP, št. 4/00), Program
sodelovanja v znanosti in tehnologiji med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine za obdobje 2002–2005 (podpisan 12. 7.
2002), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v obliki Protokola 3. zasedanja skupnega slovensko-ukrajinskega odbora, podpisanega 20. septembra
2006 v Ljubljani in Metodologija ocenjevanja
prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008),
točka J – Mednarodno znanstveno sodelovanje (številka 6319-5/2008-1 z dne 3. 3.
2008), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ukrajino
v letih 2009–2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
ukrajinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer
krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do
1 meseca.
Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ukrajini;
– stroške bivanja za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije, vendar največ do 100 EUR dnevno
in akontacije dnevnic do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06, v nadaljevanju: uredba),
za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije ob daljših obiskih (do 1 meseca)
in akontacije dnevnic do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti domov se za

namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1.252 EUR mesečno.
Ukrajinskim raziskovalcem se ne glede na
dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacije dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, za čas trajanja
obiska.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Pogoji za opravljanje predmeta javnega
razpisa so:
– projekt je potrebno prijaviti na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti ter predpisi agencije;
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1,
61/06 ZDru-1 in 112/07);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in ukrajinski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Sloveniji agencija,
v Ukrajini: Ministrstvo za izobraževanje in
znanost, Oddelek za mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, Kijev 01601
Taras Shevchenko Boulevard, 16. (o_maksimova@mon.gov.ua).
4. Prijavitelj se prijavi na javni razpis
s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora
vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan
prijavni obrazec (ARRS-MS-UA-A/2008
in ARRS-MS-UA-B/2008). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora
vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ukrajina09-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
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Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-ukrajinski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-ukrajinskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je
agencija vezana.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 83.455,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2009 do 2010 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
8. Predvideni čas izvajanja predmeta
razpisa je od 1. januar 2009 do 31. december 2010.
9. Način predložitve prijave: v vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna
prijava.
Pisne prijave z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Ukrajino v letih 2009–2010«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ukrajina09-10@arrs.si.
10. Rok za predložitev prijav je petek,
30. junija 2008, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te prijave, do
vključno petka, 30. junija 2008, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-ukrajina09-10@arrs.si, do vključno
petka 30. junija 2008, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti.
11. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
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odbora, predvidoma novembra 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije
(glej priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina
Seršen, tel. 01/400-59-69, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-16/2008-1
Ob-3387/08
Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/66 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 48/03) in Sklepa Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št.
430-49/2008/1, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti
v obliki raziskovalnih programov in
infrastrukturnih programov
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev
koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
in infrastrukturnih programov.
Okvirni razrez sredstev za raziskovalne
in infrastrukturne programe po znanstvenih vedah, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost, in tematske prioritete, so del Sklepa Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št.
430-49/2008/1.
Dejanski razrez po znanstvenih vedah
se določi v ocenjevalnem postopku glede
na število in kvaliteto prijav.
3. Začetek in obdobje trajanja koncesije
Predvideni začetek financiranja raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov je 1. 1. 2009.
Izbrane koncesionirane raziskovalne in
infrastrukturne programe bo ARRS financirala od tri do šest let, z možnostjo nadaljevanja. Obdobje financiranja bo določeno glede
na predlagano obdobje izvajanja in glede na
rezultate evalvacije.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: koncesija na področju raziskovalne
dejavnosti se podeli raziskovalni organizaciji (dalje: RO), ki nima statusa javne raziskovalne organizacije ter izpolnjuje pogoje,
predpisane s Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03)
in Pravilnikom o ocenjevanju in financiranju
raziskovalnih in infrastrukturnih programov
(Uradni list RS, št. 23/08).
5. Pogoji za izbor koncesionarja
Pogoji za izbor koncesioniranih raziskovalnih in infrastrukturnih programov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/66 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in
112/07), v Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o koncesiji) in
v Pravilniku o ocenjevanju in financiranju
raziskovalnih in infrastrukturnih programov
(Uradni list RS, št. 23/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o programih). Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani
ARRS.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati RO za
podelitev koncesije so, po Pravilniku o koncesiji, naslednji:
– da je pravna oseba, vpisana v evidenco ARRS;
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila raziskovalcev oziroma strokovnih
in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejav
nosti;
– da ima ustrezno opremo, prostore in
infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
koncesionarne raziskovalne dejavnosti.
6. Kriteriji za ocenjevanje
6.1. Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih
programov so:
– raziskovalna kakovost,
– družbena, ekonomska in kulturna relevantnost,
– kakovost raziskovalne in razvojne
uspešnosti ter
– upravljavska sposobnost.
6.2. Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so:
– pomen infrastrukturnega programa kot
podpore za raziskovalno dejavnost in druge
uporabnike ter prispevek k višanju ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti;
– raziskovalna in infrastrukturna oprema
ter druga infrastruktura in tehnološka zahtevnost;
– stopnja izkoriščenosti zmogljivosti ter
prispevek k izkoriščenosti infrastrukture
JRO oziroma RO;
– sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi, povezanost v infrastrukturna omrežja ter druge infrastrukturne
reference.
7. Merila za ocenjevanje: merila za ocenjevanje so podrobneje opredeljena v Pravilniku o koncesiji, Pravilniku o programih,
Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št.
39/06, 106/06 in 39/07) ter v Metodologiji
za ocenjevanje raziskovalnih programov, št.
6312-3/2008-1 z dne 19. 3. 2008 in v Metodologiji za ocenjevanje infrastrukturnih
programov, št. 6315-1/2008-1 z dne 19. 3.
2008.
8. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti predložena na predpisanih obrazcih s prilogami,
v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:
a) za raziskovalne programe:
– Obrazec ARRS-ZV-RPROG-PP-04-08:
Predlog programa in poročilo o rezultatih
raziskovalnega programa,
– Form ARRS-ZV-RPROG-PP-04-08EN: Programme proposal and report on the
results of the research programme,
– Obrazec
ARRS-ZV-RPROGDOD2/2009,

– Form ARRS-ZV-RPROG-DOD2/2009EN,
– Obrazec
ARRS-ZV-RPROG-POD
ROČJE-2008 (samo za nove programe),
– Samoevalvacijsko poročilo za raziskovalni program (v slovenščini in angleščini),
– Metodologija za ocenjevanje raziskovalnih programov,
– Obrazec ARRS-ZV-RPROG-04-08-B1B2Z-B2R-B3: Ocena rezultatov in ocena
predloga raziskovalnega programa,
– Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za razpis in poziv v letu 2008, št.
430-49/2008/2,
– Sklep Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo št. 430-49/2008/1;
b) za infrastrukturne programe:
– Obrazec ARRS-RI-IP-04-08: Predlog
programa in poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa,
– Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za razpis in poziv v letu 2008, št.
430-49/2008/2,
– Sklep Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo št. 430-49/2008/1.
Vsaka raziskovalna organizacija lahko
prijavi samo en infrastrukturni program, ki
mora biti strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se
izvaja v več organizacijskih enotah raziskovalne organizacije.
9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe
a) Raziskovalni programi
Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje raziskovalnih programov je opredeljen
s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija
tega razpisa in Poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje
financiranja in pripravo poročil o rezultatih
raziskovalnih programov v preteklem obdobju, je za leto 2009 predvidena v okvirnem
obsegu 55.289.677,00 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.
b) Infrastrukturni programi
Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje infrastrukturnih programov je opredeljen
s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija
tega razpisa in Poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje
financiranja in pripravo poročil o rezultatih
raziskovalnih programov v preteklem obdobju, je za leto 2009 predvidena v okvirnem
obsegu 5.832.810,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
10. Način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti:
koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu
s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije.
11. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: znanstveni svet ARRS pripravi predlog finančno ovrednotenega izbora koncesionarjev, na podlagi katerega ministrica
pristojna za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.
12. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
Prijavo (prijavni obrazec s prilogami)
mora prijavitelj posredovati v tiskani obliki
in v elektronski obliki, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) za raziskovalne programe: za vsako
obliko posredovanja en izvod prijave v slovenskem jeziku in en izvod prijave v angleškem jeziku;
b) za infrastrukturne programe: v tiskani
in elektronski obliki le v slovenskem jeziku.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki
v roku prispejo na naslov ARRS v obeh
oblikah, v pisni obliki in elektronski obliki,
v slovenskem in angleškem jeziku v primeru raziskovalnih programov, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici:
a) za raziskovalne programe: »Ne odpiraj – Javni razpis za koncesijske raziskovalne programe – znanstvena veda« (navedite znanstveno vedo oziroma v primeru
programa v teku navedite tudi šifro vede,
ki jo določa šifra programa: P1-naravoslovje, P3-tehnika, P3-medicina, P4-biotehnika,
P5-družboslovje, P6-humanistika)«,
b) za infrastrukturne programe: »Ne odpiraj – Javni razpis za koncesijske infrastrukturne programe«, v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Na ovojnici je treba navesti naslov
ARRS ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki
pošiljki je lahko prijava le za en raziskovalni
oziroma infrastrukturni program. Ovojnica
s prijavo mora prispeti na naslov ARRS, ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno srede, 7. 5. 2008 do 12. ure.
Prijave, oddane po elektronski pošti, ki
morajo biti popolnoma enake, kot prijave
v tiskani obliki (pisna prijava), morajo prijavitelji poslati za raziskovalne programe
na elektronski naslov raziskovalni-programi-2008@arrs.si in za infrastrukturne programe na elektronski naslov infrastrukturni-programi-2008@arrs.si, in sicer vsako
prijavo posebej le z enim posredovanim
sporočilom. Prijave morajo prispeti na elektronski naslov ARRS do vključno srede, 7. 5.
2008 do 12. ure.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
prijav, komisija za odpiranje prijavnih vlog
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o koncesiji.
13. Datum odpiranja prijav: komisija za
odpiranje prijavnih vlog bo v petek, 9. 5.
2008 ob 10. uri na sedežu ARRS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku
dostavljene prijave.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru koncesioniranih
raziskovalnih programih in infrastrukturnih
programov, predvidoma do 15. 10. 2008.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/), zainteresirani pa jo
lahko dvignejo od dneva objave razpisa,
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, razen
v petek med 9. in 14. uro, v glavni pisarni
ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
15.2. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom so dostopne na spletnih straneh
ARRS http://www.arrs.gov.si oziroma pri sodelavcih ARRS na tel. 400-59-10 (za naravoslovno matematične vede – Vanja Rodič;
za tehniške vede – Almira Bremec; za medi-

cinske vede – Marko Belavič; za biotehniške
vede – mag. Stojan Pečlin; za družboslovne
vede – Alja Kastelic Primc; za humanistične
vede – Mateja Gašpirc in za infrastrukturne
programe – dr. Lidija Tičar Padar).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3380/08
Na podlagi 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), 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), 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), Zakona o podpornem
okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list
RS, št. 102/07), Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni
list RS, št. 25/08), spremenjenega in dopolnjenega 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), Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja nalog sub
jektov inovativnega okolja v letih 2008
in 2009
1. Naročnik: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju:
JAPTI), Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje opravljanja nalog subjektov inovativnega
okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji s pisarnami
za prenos tehnologij) in na ta način zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za
podjetništvo ter nastajanje in razvoj novih
inovativnih podjetij.
Naloge in aktivnosti subjektov inovativnega okolja so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega
okolja za podjetništvo kot tudi za nastajanje
novih inovativnih podjetij. Subjekti inovativnega okolja so koncentrirana infrastrukturna
in strokovna središča katerih najpomembnejše naloge so promocija ustvarjanja znanja ter poslovnih zamisli in komercializacija
le-teh. Hkrati je nadgradnja v iskanju ter soustvarjanju novih inovativnih in tehnološko
naravnanih podjetniških zamisli, ki predstavljajo potrebni, vendar ne zadostni pogoj
za povečanje števila novonastalih ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih
fazah razvoja.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je podpreti opravljanje nalog vsaj 10
subjektov inovativnega okolja.
4. Predmet javnega razpisa
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega
okolja.
Subjekti inovativnega okolja bodo izvajali
naslednje naloge:
a) Promocijo celovitega podpornega
okolja in še posebej storitev inovativnega
okolja:
– redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij;
– objave v splošnih, panožnih, lokalnih
in strokovnih tiskanih medijih, elektronskih
medijih, radijskih in televizijskih oddajah;
– izdelava, posodabljanje, osveževanje
in vzdrževanje spletnih strani;
– organizacija okroglih miz, javnih razprav, strokovnih posvetov in konferenc;
– javne predstavitve podpornega in inovativnega okolja v radijskih in televizijskih
oddajah;
– promocijski članki ali druge oblike promocijskih objav v tiskanih in elektronskih
medijih za promocijo inovativnega okolja;
– priprava in organizacija »odprtih vrat«,
s poudarkom na promociji storitev ter inkubiranih članov inovativnega okolja;
– priprava in izvedba novinarskih konferenc za posredovanje ključnih dosežkov
inovativnega okolja in uspehov podjetij inovativnega okolja;
– priprava promocijskega materiala za
inovativno okolje (zloženke, promocijske
mape, brošure, katalogi, multimedijske
predstavitve …);
– izdajanje biltena z informacijami o ključnih uspehih podjetij za širšo javnost;
– mrežno sodelovanje;
– druge aktivnosti, skladne z namenom
promocije celovitega podpornega okolja.
b) Promocijo komercializacije znanja:
– individualni razgovori s ciljno skupino;
– priprava, izdelava in distribucija promocijskega materiala;
– izvajanje specializiranih delavnic;
– organizacija okroglih miz, javnih razprav, strokovnih posvetov in konferenc;
– promocija in pospeševanje projektov
povezovanja gospodarstva in centrov znanja;
– promocija in pospeševanje ustanavljanja spin-off podjetij – podjetij ustanovljenih
iz sodelovanja gospodarstva in centrov znanja;
– prenos znanja in dobrih praks s področja komercializacije znanja s tujine;
– organizacija in izvedba tehnološkega
popisa inkubiranih podjetij v organizacijah
podpornega okolja;
– organizacija in izvedba mednarodnih
poslovnih srečanj;
– organizacija in izvedba predstavitev
ponudnikov finančnih virov za izvedbo komercializacije znanja (povezovanje s skladi
tveganega kapitala, ponudniki dolžniškega
kapitala itd.);
– druge aktivnosti, skladne z namenom
promocije komercializacije znanja.
c) Iskanje novih podjetniških zamisli:
– javna zbiranja podjetniških idej;
– priprava in izvedba delavnic podjetništva in ustvarjalnosti;
– organizacija in izvedba tematskih tehnoloških tekmovanj;
– preverjanje in vrednotenje podjetniških
idej (preverjanje pobud);
– organizacija tekmovanja za najboljšo
podjetniško idejo in najboljši podjetniški načrt (organizacija, prostori, pogostitev, nagrade);
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– sodelovanje z gospodarstvom na področju oblikovanja podjetniških izzivov;
– izvajanje animacijskih aktivnosti;
– druge aktivnosti, skladne z namenom
iskanja novih podjetniških zamisli.
d) Posredovanje informacij končnim
upravičencem (o ukrepih države na področju konkurenčnosti in podjetništva, ter druge
informacije) – največ 10% v strukturi upravičenih stroškov:
– pridobivanje ključnih informacij o ukrepih države na področju podjetništva in konkurenčnosti uporabnih za vse ciljne sku
pine;
– ustvarjanje, posodabljanje in vzdrževanje baze končnih upravičencev;
– informiranje končnih upravičencev preko elektronske pošte;
– izvedba in organizacija javnih predstavitev in sestankov končnim uporabnikom
o novostih in priložnostih na področju konkurenčnosti in podjetništva;
– druge aktivnosti, skladne z namenom
posredovanja informacij končnim upravičencem.
e) Nasveti glede razvoja poslovnih idej,
preizkus poslovnih idej v praksi:
– identificiranje in strokovna pomoč pri
oblikovanju poslovnih načrtov ustreznih za
sprejem v predinkubacijsko fazo;
– izvedba mentorstva nosilcem poslovnih idej za izdelavo poslovnega načrta;
– nasveti pri presoji podjetniške ideje,
pripravi poslovnih načrtov itd.;
– priprava podjetniških zamisli do podjetniškega načrta in njihova vključitev v podporno okolje;
– raziskave in študije za nosilce podjetniških idej;
– druge aktivnosti, skladne z namenom
učinkovitega posredovanja nasvetov pri razvoju poslovnih idej in preizkusu poslovnih
idej v praksi.
f) Pripravo in vzdrževanje baz podatkov
o končnih upravičencih za potrebe ministrstva največ 10% v strukturi stroškov:
– oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov uporabnikov podpornih storitev;
– priprava seznama inkubiranih podjetij
v subjektu inovativnega okolja z opredelitvijo
naslednjih informacij za vsako podjetje: datum ustanovitve, dejavnost, gibanje števila
zaposlenih, gibanje prihodkov, gibanje vrednosti premoženja podjetja (aktive), ustvarjena dodana vrednost, prijava patentov, pritegnitev tujih finančnih virov;
– ažuriranje baze podatkov na letnem
nivoju oziroma priprava letnega poročila;
– letna izvedba ankete in intervjujev med
uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb za nadgradnjo podpornih storitev;
– druge aktivnosti z namenom priprave in vzdrževanja baz podatkov o končnih
upravičencih za potrebe ministrstva.
5. Upravičeni stroški
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije bo sofinancirala upravičene stroške izvajanja nalog subjektov inovativnega
okolja nastale od 15. 3. 2008 do 31. 12.
2008 in na podlagi izpolnjenih pogojev iz
6.1. točke razpisa od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2009.
Stroški, ki jih bo JAPTI sofinanciral posameznim subjektom inovativnega okolja za
izvajanje zgoraj navedenih nalog, so glede
na kontni načrt naslednji:
40 – Stroški materiala:
400 – Stroški materiala
401 – Stroški pomožnega materiala
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402 – Stroški energije
403 – Stroški nadomestnih delov za
osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, vendar v višini največ
do 500 EUR na mesec
404 – Odpis drobnega inventarja in embalaže
406 – Stroški pisarniškega materiala in
strokovne literature
407 – Drugi stroški materiala
41 – Stroški storitev:
410 – Stroški storitev pri ustvarjanju pro
izvodov in opravljanju storitev
411 – Stroški transportnih storitev
412 – Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev
413 – Najemnine (samo prostorov za izvedbo dogodkov)
416 – Stroški intelektualnih in osebnih
storitev
417 – Stroški sejmov, reklame in reprezentance
418 – Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne
opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami,
ki bremenijo podjetje (stroški po pogodbah
o delu, avtorskih pogodbah)
43 – Amortizacija:
430 – Amortizacija
neopredmetenih
sredstev
431 – Amortizacija zgradb
432 – Amortizacija opreme in nadomestnih delov
433 – Amortizacija drobnega inventarja
439 – Amortizacija drugih opredmetenih
osnovnih sredstev
47 – Stroški dela, vendar največ do višine 50% vseh upravičenih stroškov:
470 – Plače zaposlencev
471 – Nadomestila plač zaposlencev
472 – Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
473 – Regres za letni dopust, bonitete,
povračila (za prevoz na delo in z njega, za
prehrano, za ločeno življenje)
474 – Delodajalčevi prispevki od plač,
nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih
prejemkov zaposlencev
475 – Druge delodajalčeve dajatve od
plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in
drugih prejemkov zaposlencev
48 – Drugi stroški (482 – Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj
z dajatvami, s tem da je lahko cena ure
največ 4 EUR).
Upravičeni stroški so zgoraj navedeni
stroški, ki so že bili plačani (razen za stroške, ki ne postanejo izdatki). Izkazujejo se
z knjigovodskimi listinami o nastanku stroška ter dokazilom o plačilu. Podrobnejši opis
dokazil za vsako vrsto upravičenih stroškov
je naveden v razpisni dokumentaciji.
5.1. Višina sofinanciranja upravičenih
stroškov: za vse subjekte inovativnega
okolja se sofinancirajo posamezne skupine
upravičenih stroškov v višini največ do 95%
izkazanih upravičenih stroškov.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev
Subjekt inovativnega okolja je upravičen
do sofinanciranja samo v primeru, da je vpisan v Evidenco A subjektov inovativnega iz
Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08).
Subjektom, ki so vpisani v Evidenco A se
sredstva dodelijo na podlagi naslednjega
standarda v katerem so zneski določeni za
obdobje 12 mesecev:
Tehnološki park, ki vključuje:
– 10–20 inkubirancev 50.000,00 EUR;
– 21–30 inkubirancev 55.000,00 EUR;

– 31 in več inkubirancev 60.000,00
EUR.
Podjetniški inkubator, ki vključuje:
– 10–20 inkubirancev 30.000, 00 EUR;
– 21–30 inkubirancev 35.000,00 EUR;
– 31
in
več
inkubirancev
40.000,00 EUR.
Univerzitetni inkubator:
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 10.000 študentov –
80.000,00 EUR;
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je do 30.000 študentov – 100.000,00
EUR;
– za univerzitetni inkubator, katerega doseg je več kot 30.000 študentov –
120.000,00 EUR.
V primeru, da višina razpisanih sredstev
po posameznih letih ne zadošča za sofinanciranje po zgoraj navedenem standardu, se
bodo sredstva proporcionalno zmanjšala na
vse prijavitelje.
6.1. Pogoji za dodelitev sredstev v letu
2009
Od posameznega prejemnika sredstev
se pričakuje, da bo v letu 2008 do 31. 12.
2008 izvedel aktivnosti v spodaj navedenem obsegu.
Tehnološki park:
– izvedenih najmanj 8 informativno- promocijskih aktivnosti;
– izvedenih najmanj 4 informativno-promocijskih dogodkov za promocijo komercializacije znanja;
– obravnava najmanj 4 podjetniških zamisli;
– izvedeni najmanj 2 aktivnosti posredovanja informacij končnim upravičencem;
– vključeni v zagon najmanj treh podjetij;
– pridobljenih in vključenih najmanj 4 novih inovativno tehnoloških podjetij;
– izdelanih najmanj 16 svetovalnih zapisov;
– nudenje podpornih storitev najmanj
80% vključenim inkubiranim podjetjem;
– vključenih najmanj 8 novih inkubirancev v bazo podatkov;
– izvedba najmanj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva ter priprava
poročila o rezultatih ankete.
Podjetniški inkubator:
– izvedenih najmanj 4 informativno- promocijskih aktivnosti;
– izvedena najmanj 2 informativno-promocijska dogodka za promocijo komercializacije znanja;
– obravnava najmanj 2 podjetniški zamisli;
– izvedeni najmanj 2 aktivnosti posredovanja informacij končnim upravičencem;
– vključeni v zagon najmanj dveh podjetij;
– pridobljeni in vključeni najmanj 2 novi
inovativni podjetji;
– izdelanih najmanj 10 svetovalnih zapisov;
– nudenje podpornih storitev najmanj
50% vključenim inkubiranim podjetjem;
– vključenih najmanj 4 novi inkubirancev
v bazo podatkov;
– izvedba najmanj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva ter priprava
poročila o rezultatih ankete.
Univerzitetni inkubator:
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– izvedenih najmanj 8 delavnic letno za
ciljne skupine;
– izvedenih najmanj 16 svetovalnih zapisov;
– izdelanih najmanj 10 novih poslovnih
načrtov univerzitetnih podjetniških skupin;
– ustanovitev najmanj 4 novih podjetij,
od tega najmanj enega novega raziskovalnega spin-off podjetja;
– izvedenih najmanj 8 informativno-promocijskih delavnic za vse ciljne skupine
uporabnikov;
– izvedene najmanj 3 animacijskih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov
podpornih storitev in za dvig podjetniške
kulture na lokalnem območju;
– informiranih vsaj 7% študentov univerze o dejavnosti inkubatorja;
– izvedba vsaj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb podpornih storitev uporabnikov
in merjenje zadovoljstva ter priprava poročila o rezultatih ankete.
Na podlagi poročila o doseženih rezultatih za leto 2008, bo JAPTI s posameznim subjektom inovativnega okolja sklenil
aneks k pogodbi za sofinanciranje nalog
subjekta inovativnega okolja za obdobje od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. V primeru, da
subjekt inovativnega okolja ne bo opravil
vseh predvidenih aktivnosti za leto 2008, ni
upravičen do sofinanciranja nalog v koledarskem letu 2009.
7. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so subjekti inovativnega okolja, ki so v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP-1) (Uradni list RS, št. 102/07) vpisani
v evidenco A subjektov inovativnega okolja
na podlagi Pravilnika o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Uradni list
RS, št. 25/08) in so neprofitne organizacije.
8. Pogoji za kandidiranje
Na ta javni razpis se lahko prijavijo le tisti
subjekti inovativnega okolja, ki so vpisani
v evidenco subjektov inovativnega okolja
na podlagi Pravilnika o vodenju evidence
subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS, št.
25/08). Prijavitelj mora ponudbi priložiti Akcijski načrt izvajanja nalog, ki so predmet
tega javnega razpisa, za obdobje od 15. 3.
2008 do 31. 12. 2008 in posebej za obdobje
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Aktivnosti
v akcijskem načrtu morajo biti načrtovane
tako, da bo prijavitelj lahko opravil aktivnosti
ki so navedene v točki 6.1. javnega razpisa.
Obvezna oblika akcijskega načrta je določena z Obrazcema B in C, ki sta sestavni del
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi
samo z eno vlogo.
Prijavitelj mora stroške za izvajanje nalog v okviru tega razpisa voditi na posebnem
stroškovnem mestu.
9. Okvirna višina razpisanih sredstev:
okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega okolja je za proračunsko leto
2008 700.000,00 EUR in za proračunsko
leto 2009 pa 900.000,00 EUR. Sredstva so
v proračunu RS zagotovljena na proračunski
postavki 6064.
10. Obdobje za porabo sredstev: sofinancirajo se upravičeni stroški za izvedbo
nalog posameznih subjektov inovativnega
okolja, ki nastanejo od 15. 3. do 31. 12.
2008 oziroma na podlagi izpolnjenih pogojev pri doseganju ciljev za leto 2008 do
31. 12. 2009 in so bili plačani do predložitve

zahtevka za sofinanciranje, kar upravičenec
dokaže s potrdilom o plačilu.
11. Način prijave in razpisni rok
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz javnega razpisa in razpisne
dokumentacije. Vloga mora biti, ne glede na
način dostave, dostavljena na naslov: Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 5. 2008 do 15. ure, pod oznako »Ne
odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog subjektov inovativnega
okolja v letu 2008 in 2009« ter z naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice,
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene.
Nepravilno označena vloga se neodprta vrne pošiljatelju ali pošiljateljici. Če na
vlogi ni pošiljateljevega naslova, se vloga
odpre in se pošiljatelju po ugotovitvi naslova vrne.
Vloge, ki bodo prispele po roku se neodprte vrnejo pošiljatelju.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo 12. 5. 2008
ob 10. uri, v prostorih Javne agencije RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove tiste vlagatelje katerih vloge
niso popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
Vsebina akcijskega načrta izvajanja nalog ni predmet dopolnitve vloge.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije.
V skladu s 34. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07) zoper sklep oziroma
obvestilo o dodelitvi sredstev ni pritožbe.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije:
http://www.japti.si/) ves čas ali na sedežu
Javne agencije RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska 156, Ljubljana (glavna pisarna/8. nadstropje) od ponedeljka do
petka od 9. do 15. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni
e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila
k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta
156, 1000 Ljubljana, in sicer pri Petri Drobne. Prijavitelj sme za dodatne informacije zaprositi pisno po elektronski pošti najkasneje
en delovni dan pred rokom za oddajo vloge,
in sicer na e-naslov petra.drobne@japti.si.
Vprašanja prijaviteljev in odgovori izvajalca
bodo objavljeni na spletnem naslovu izvajalca.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
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Št. 0824/2008
Ob-3383/08
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
50/07) ter Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2008 objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih
društev v letu 2008
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta,
ki podeljuje sredstva: Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2008.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj 2 leti.
Vsako turistično društvo lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno
prireditev. Posamezna prireditev je lahko na
razpis prijavljena le enkrat (več društev ne
more prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot
ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih
sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja
h kakovosti turistične ponudbe destinacije
in povezovanju dediščine, naravnih vrednot
in doživetij).
2. Tržna naravnanost (kakovost načrta
trženja prireditve).
3. Število povezanih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne
turistične organizacije, občine, kulturne in
druge institucije).
4. Trajanje prireditve.
5. Število vseh obiskovalcev.
6. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve.
7. Spremljajoča ponudba prireditve.
Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je
1.200 EUR.
STO bo sofinancirala prireditve, ki bodo
ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle
najmanj 40 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni
z manj kot 40 točkami, bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
med najboljše ocenjene prireditve do porabe
sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago: skupna višina sredstev, ki se
na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša
125.000 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena
posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2008 do 28. 11. 2008.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne
28. 4. 2008, najkasneje do 14. ure prispela
na sedež Slovenske turistične organizacije,
Dunajska 156, Ljubljana, V. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni
poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih
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društev – Ne odpiraj!«. Nepravočasne ali
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne 5. 5. 2008 ob 10. uri, na STO, Dunajska 156, Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji
bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo
dana turističnim društvom, pisno obveščeni
v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dobijo dodatne informacije:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Slovenski turistični organizaciji, pri
mag. Maji Pak, na tel. 01/589-18-42, vsak
delavnik od 9. do 12. ure oziroma po elektronski pošti janja.rozman@slovenia.info.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani Slovenske turistične organizacije www.
slovenia.info, na poslovnih straneh.
Slovenska turistična organizacija
Št. 7/2008
Ob-3320/08
Zavod za turizem Novo mesto na podlagi
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto objavlja
za leto 2008
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev, ki delujejo v Mestni občini
Novo mesto
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7,
8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
programov turističnih društev, ki delujejo
v Mestni občini Novo mesto za leto 2008,
ki vsebujejo naslednje aktivnosti v turizmu
v Mestni občini Novo mesto:
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično
društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo in občino,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko javijo turistična društva, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,
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– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 30.000,00 EUR.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2008, in sicer
najkasneje do 30. 10. 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pri izboru programov za sofinanciranje
se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega
in širšega pomena
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanju okolja
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih
prireditev lokalnega in širšega pomena
2. Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov
– nad petdeset članov
3. Drugo – izobraževanje članov društva in redno delovanje
7. Višina dodeljenih sredstev
Programi so ocenjeni v skladu z merili
in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Merila so določena
v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Posameznemu prejemniku bodo dodeljena sredstva v višini do 70% ovrednotenih
planiranih aktivnosti v letu 2008.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2008 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2007, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) seznam in število članov društva,
d) poročilo o delu v letu 2007,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa ter
f) potrjen vzorec pogodbe, ki je sestavni
del razpisa.
9. Obravnava vlog:
– Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna razpisna komisija, v katero dva člana
imenuje župan ter enega imenuje direktor
Zavoda za turizem Novo mesto.
– Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna
razpisna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa.
– Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
– Upravičencu bodo sredstva nakazana
po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank
v roku 30 dni po predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec posredovati najkasneje do 30. 10. 2008.
– Prepozno prejete in nepopolne vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

do 15 točk
do 15 točk
do 10 točk
do 25 točk
do 10 točk
do 15 točk
do 10 točk
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– Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
– Direktor zavoda s sklepom odloči o dodelitvi sredstev. O pritožbi zoper sklep odloča Upravni odbor zavoda.
10. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane na naslov: Zavod za turizem Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo
mesto, do vključno 11. 4. 2008, ali ta dan
poslane po pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti kuverti z oznako na prvi strani »Ne
odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje
programov turističnih in drugih društev, ki
delujejo v turizmu«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo objavljena in dostopna na spletni strani: www.
novomesto.si, ter v prostorih Zavoda za turizem Novo mesto, Turistično informacijski
center, Glavni trg 6.
Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom zainteresirani dobijo po tel.
07/393-92-65 (Drago Košak) ali po elektronski pošti drago.kosak@novomesto.si.
Zavod za turizem Novo mesto
Št. 1/2008
Ob-3282/08
Občina Brezovica, na podlagi Zakona
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika in
meril za sofinanciranje športnih programov
v Občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 3/06), Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto
2007–2008 (Ur. l. RS, št. 26/07 in 23/08) in
sprejetega Letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
23/08), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2008 v Občini
Brezovica
I. Predmet razpisa
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in
v skladu z letnim programom športa v Občini Brezovica, upoštevajoč proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva
dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje vsebine:
A – interesna športna vzgoja predšolskih otrok
B – interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6. do 15. leta)
C – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
D – interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov – organizirana in
vodena športna vadba (od 15 do 25 let) v izbranih športnih panogah
E – šport otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – ki tekmujejo
v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez – (šport mladih do 18 let)
F – kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki tekmujejo v organiziranih
sistemih državnih panožnih zvez – (šport odraslih nad 18 let)
G – športna rekreacija
H – pohodništvo in planinstvo
I – množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu
J – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
(trenerjev, vaditeljev, študentov fakultete za šport idr.), ki delujejo v društvih in klubih
K – šport invalidov
L – posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov
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Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2008 je
tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu
Občine Brezovica za leto 2007–2008, in sicer gre za sredstva v višini 76.577,00 EUR.
Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim
Letnim programom športa za leto 2008, kar
je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem
področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
II. Razpisni pogoji
Za sofinanciranje programov športa iz
občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
– športna društva in klubi;
– zveza športnih društev;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini ali so nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, katerih člani so
vrhunski športniki s stalnim prebivališčem
v Občini Brezovica,
– izvajajo program za občane Brezovice (vsaj polovica udeležencev prijavljenega programa mora imeti stalno prebivališče
v Občini Brezovica),
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem
letu,
– ob prijavi na razpis ali že prej občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih
sredstev v minulem letu in plačani članarini
v zadnjem koledarskem letu, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih
ter podatke o evidenci članstva, ki mora
vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in
priimek ter naslov bivališča in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Rok in način prijave
Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko prejmejo
na Občini Brezovica, Oddelek za družbene
dejavnosti.
Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih
straneh Občine Brezovica, http://www.
brezovica.si/.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
Zadnji rok za zbiranje prijav je 29. 4.
2008, poslano priporočeno po pošti s poštnim žigom 29. 4. 2008, ali oddane osebno
na Občino Brezovica do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
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Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za šport 2008!«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti izpisan natančen
naziv in naslov predlagatelja.
IV. Postopek obravnave prijav
V roku dospele prijave bodo ovrednotene
v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v Občini Brezovica,
z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
morajo biti porabljena v letu 2008 za namene, za katere so bila dodeljena.
Nepopolne vloge bodo morali vlagatelji
v naknadno določenem roku dopolniti, sicer
se bo vloga zavrgla.
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
Dodatne informacije: Občina Brezovica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Matej Černetič, tel. 01/360-17-78.
Občina Brezovica
Št. 61/2008
Ob-3283/08
Na podlagi sprejetega Proračuna Občine Šoštanj za leto 2008 (Uradni list OŠ, št.
3/2007), Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Šoštanj za programsko obdobje 2007–2013
– uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: pravilnik, (Uradni list OŠ, št. 12/2007),
Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 441-186/2007/4 z dne
14. 11. 2007, Mnenja Ministrstva za finance
št. 441-229/2007/4 z dne 5. 12. 2007 in na
predlog Komisije za kmetijstvo in gozdarstvo
pri Občini Šoštanj z dne 12. 3. 2008, objavlja
Občina Šoštanj (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Šoštanj v letu 2008
I. Ime, oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Šoštanj, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj.
II. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa je: Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Šoštanj za programsko obdobje 2007–2013
– uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: pravilnik, (Uradni list OŠ, št. 12/2007).
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2008 v Občini Šoštanj po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2008 znaša skupaj
25.038,00 €.
Sredstva se dodelijo za naslednje
ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo. (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu. (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. (ukrep 4)
IV. Upravičenci
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Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1 in 2, opredeljen v 1. točki
6. člena pravilnika:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 364/2004,
imajo sedež na območju Občine Šoštanj
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih
gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v 2. točki 6.
člena pravilnika:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen 3. točki 6. člena pravilnika:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
V. Nadzor in sankcije
Nadzor nad delitvijo in namensko porabo
sredstev opravlja komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2008 znaša skupaj
25.038,00 €.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo –
ukrep 1
Višina sredstev namenjenih za naložbe
v kmetijska gospodarstva je 65% proračunske vrednosti za leto 2008, kar je 16.274,70
euro.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, ter
hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
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,
– 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.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
(svetovalna služba, projektna organizacija
in podobno);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
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– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
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,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na
OMD;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) 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),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se
sredstva ne dodelijo.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na OMD iz nacionalnih
virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih

objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2007 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 2
Višina sredstev namenjenih za pomoč
plačila zavarovalne premije je 15% proračunske vrednosti za leto 2008, kar je
3.755,70 eurov.
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
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;
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– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni; (v letu 2008
je višina sofinanciranja s strani občine 10%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije);
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša 5 €/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 500 € na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši
znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne
dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje 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.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 3
Višina sredstev namenjenih za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu je 10%
proračunske vrednosti za leto 2008, kar je
2.503,80 eurov.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
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, ter ostala dokazila, zahtevana v javnem
razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci,
– strojni krožki
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
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Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 €/ program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški 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).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Višina sredstev namenjenih za naložbe
v kmetijska gospodarstva je 10% proračunske vrednosti za leto 2008, kar je 2.503,80
eurov.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
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dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev 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 (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s 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.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:

– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 200 €, največji pa 2.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina
odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se
sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
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.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Šoštanj
v letu 2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Šoštanj http://www.sostanj.si/ (razpisi) ali pa
jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak
delovni dan na Občini Šoštanj – sprejemna
pisarna, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (I.
nadstropje). Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VIII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Šoštanj. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog
iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Šoštanj za leto
2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije.
Upravičencem se izda sklep predvidoma do
9. 5. 2008, o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
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Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi podanega zahtevka, katerega morajo podati vlagatelji po
končani investiciji oz nakupu, najkasneje pa
do 30. 11. 2008, na naslov Občine Šoštanj.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 15 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni
razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi
odloča župan.
Odločitev župana je dokončna
IX. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo
Občine Šoštanj za leto 2008« od začetka
razpisa do vključno srede 30. aprila 2008.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po
pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu Občine Šoštanj.
X. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
XI. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan na tel.
03/898-43-00, tajništvo Občine Šoštanj oziroma 03/898-43-24 (Andrej Volk), ali v prostorih Občine Šoštanj.
Občina Šoštanj
Št. 122-25/2008-232
Ob-3285/08
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in določili Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 35/05)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2008
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva.
2. Programi za starejše.

sti.

3. Programi preprečevanja zasvojeno-

4. Programi za otroke in mladino.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih
organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma
katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet
ostalih treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se
lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna
skupina vsaj v 50% predstavlja populacijo,
starejšo od 65 let.
– Za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27 leta starosti.
– Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
IV. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2008 je 18.248,00 EUR,
in sicer za:
– programe pod točko 1: 5.550,00 EUR,
– programe pod točko 2: 5.360,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.663,00 EUR,
– programe pod točko 4: 3.675,00 EUR,
pri čemer je celoten znesek v vrednosti
3.675,00 EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec.
V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2008 lahko najdete tudi na internetni
strani Mestne občine Slovenj Gradec z naslovom http://www.slovenjgradec.si.
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VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 25. 4. 2008 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.
ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti
za vsako področje posebej. Več programov
istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži
posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 5. 5.
2008. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki
v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena
kot nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 330-14/2007-20-(46/03)
Ob-3287/08
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07) in Odloka o proračunu
Mestne občine Kranj za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 20/08) objavlja Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Mestni občini Kranj v letu
2008
I. Predmet javnega razpisa in splošna
določila
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
– ukrepi na področju pridelave kmetijskih
proizvodov:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo,
– naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski pro
izvodnji, skladno s predpisi EU,
– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega
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gospodarstva ali njegovega zakonskega ali
izvenzakonskega partnerja zaradi bolezni.
B) Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju
predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva:
– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nove investicije za delo v gozdu,
– nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.
C) Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih,
– delovanje društev,
– raziskovalne naloge.
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za
iste upravičene stroške in za isti namen ni
pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so
odobrene na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom
zahtevka.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
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.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem
pravilniku, za enako naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste
upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi
za pridobitev sredstev, že prejeli sredstva
Republike Slovenije ali Evropske unije,
– subjekti, ki so naložbo ali storitev že
zaključili,
– subjekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali
evropskega proračuna v obdobju 5 let od
ugotovitve nepravilnosti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki
jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo
in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje
omejitve višine pomoči:
– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi
dejavniki,
– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne
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sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju
transporta, kjer skupna pomoč de minimis
ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
1. Okvirna višina sredstev: 73.300 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore:
3.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka
in mesa,
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev
in po naložbi zagotavljajo vsaj 25 odstotno
zmanjšanje porabe vode,
– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih, ki
niso javne poti (dovozne poti, poljske poti,
poti v trajnih nasadih na kmetiji).
3.2. Naložbe v prilagajanje standardom
dobrega počutja živali v živinorejski pro
izvodnji, skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
4. Splošni pogoji upravičenosti za točki
3.1. in 3.2.:
Upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za naložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 ha primerljivih površin
se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov,
0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi
prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5
ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o gradnji
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objek-

tih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih
sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč,
če gre za naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena
in ostali semenski material,
– rejo govedi,
– rejo drobnice na območjih z omejenimi
dejavniki,
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
konj.
Specifični pogoji upravičenosti za točko
3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja
živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in
podpisana izjava s strani upravičenca).
6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del
(upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del)),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …),
– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov razen gnojišč in gnojnih jam,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, nakup in postavitev
opore, mrež in ograje),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje in senčenje, oprema
za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za
pripravo tal in substratov, oprema za setev
in sajenje),
– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih sistemov, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč za živino),
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
(stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …, razen drenažnih
del in materiala za drenažo).
Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del
(upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe
del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del)),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podje-
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tniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč,
privezov in boksov,
– stroški nakupa električne opreme (svetila, električna instalacija …),
– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– stroški ureditve dostopa do napajališč
(napajalni sistemi …).
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo«.
III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
tradicionalno stavbo (objekt).
3. Predmet podpore:
– obnova neproizvodne dediščine, ki se
nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...),
– obnova kmetijskih poslopij, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične
dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine upravičenec predloži
izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če
so le te za posamezno obnovo potrebne,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo,
upravičenec priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– v primeru, da gre za obstoječ objekt,
so potrebna ustrezna dovoljenja za njegovo
obnovo.
5. Specifični pogoji upravičenosti: do
pomoči niso upravičena območja in objekti
s statusom kulturnega spomenika državnega pomena oziroma objekti, ki so sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU.
6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekta
gradnje ali obnove, popisa del ...),
– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih
se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža

in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov
za naložbe v neproizvodne objekte glede na
razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov
na območjih z omejenimi dejavniki oziroma
do 60 odstotkov na ostalih območjih za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah, pod
pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) mora biti poslana v zaprti
ovojnici opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.
IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 1.200 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, plodov in živine v skladu z nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospodarstva morajo imeti sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje
posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer
bolezni.
5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki
jih kot upravičene za sofinanciranje določi
nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto, niso upravičene do
sofinanciranja.
6. Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave za
eno rastno dobo,
– sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni za 1
zavarovalno leto.
7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni glede na
razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR, najvišji pa 200
EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zavarovalne premije«.
V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Št.

31 / 28. 3. 2008 /

Stran

1211

1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter izvedejo
medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
3. Predmet podpore: sofinanciranje
stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
4. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokumentacijo, iz katere je
razvidno, da je bila menjava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna pogodba
o menjavi zemljišč).
5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov pri medsebojni menjavi
(zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.
VI. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
1. Okvirna višina sredstev: 3.500 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči.
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanja na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo izobraževanje oziroma usposabljanje dostopno
vsem končnim prejemnikom (upravičencem).
Če je izbrani izvajalec skupina pro
izvajalcev ali druga kmetijska organizacija
za vzajemno pomoč mora zagotoviti, da je
pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek
za udeležbo nečlanov se omeji na stroške
za zagotavljanje storitev.
Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja, usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko
obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi
družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju
končnim prejemnikom.
Pri predstavitvah v publikacijah, kot so
katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke
o proizvajalcih iz določenega območja ali
dejanske podatke o proizvajalcih danega pro
izvoda ter da so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški:
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi:
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– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem
prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji
pa 200 EUR na udeleženca na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnična podpora v kmetijstvu«.
VII. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu – nadomeščanje nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja zaradi
bolezni
1. Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR.
2. Upravičenci: subjekti, registrirani za
opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
3. Splošni pogoji upravičenosti: upravičenec predloži dokazilo o bolezni oziroma
nezmožnosti za delo, daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju nosilca kmetijskega gospodarstva ali njegovega ožjega
družinskega člana.
4. Upravičeni stroški: stroški dela na
kmetiji.
5. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev glede na razpoložljiva sredstva.
6. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
7. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Tehnična podpora v kmetijstvu – nadomeščanje«.
VIII. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev – nosilci
kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega
gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na
naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva.
3. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so
potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dopolnilne dejavnosti:
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– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov,
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah in izven kmetije,
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije, njenih
značilnosti in okolice kmetije, prikaz del iz
osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi
vozili, ježa živali, oddajanje površin za piknike …),
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti. Če tega
še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih
po odobritvi pomoči (izjava).
Upravičenci morajo imeti v času oddaje
vloge v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se šteje:
1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha
plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2
ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri
pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih
plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma
drugih površin.
Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor se za te
vrste naložbe izdajajo dovoljenja.
Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okolje
varstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca).
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku,
mora upravičenec opravljati vsaj še 5 let po
zaključeni naložbi.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50 odstotkov potreb-

nih surovin, ostale pa morajo izhajati od
drugih kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelava živil
živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih
surovin, v drugih primerih pa najmanj 50
odstotkov količine.
Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje
lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti
prodaje na kmetiji.
Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti
takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov lastnih surovin,
pri čemer se do največ 30 odstotkov surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih
kmetij.
Za dopolnilno dejavnost predelave medu
mora končni prejemnik imeti ob času oddaje
vloge v lasti vsaj 10 čebeljih družin.
Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov potrebnih surovin.
Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in
predelava sladkovodnih rib mora biti vodno
zemljišče sestavni del kmetije.
6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se
upoštevajo stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški izvedbe del
na licu mesta (stroški materiala, prevoza in
opravljenih del)),
– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– nakup računalniške programske opreme (osebni računalniki in računalniški programi),
– nakup opreme, ki je nujno potrebna
in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.
7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa
3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.
IX. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 12.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje
in manjšo opremo za kvalitetnejše delo
v gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel,
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– kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji.
5. Upravičeni stroški: stroški nakupa
gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu (manjše gozdarske mehanizacije, motorne žage, cepilcev, zaščitne opreme za delo
v gozdu …).
6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov
za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost glede na razpoložljiva
sredstva,
– do 40 odstotkov upravičenih stroškov
za ekološke kmetije z nižinskega območja
glede na razpoložljiva sredstva,
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov
za ostala območja glede na razpoložljiva
sredstva.
7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa
2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na
leto.
8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Investicije za delo v gozdu«.
X. Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva
1. Okvirna višina sredstev: 1.550 EUR.
2. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij
pomoči (izvajalci).
3. Predmet podpore:
– usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– organizacija forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč
dostopna vsem končnim prejemnikom.
Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali
druga kmetijska organizacija za vzajemno
pomoč mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju občini predložiti seznam
upravičenih udeležencev izobraževanja in
usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki. Udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
5. Specifični pogoji upravičenosti: pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim
prejemnikom. Pri promociji mora izvajalec
zagotoviti, da promocijski material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke
o proizvajalcih iz določenega območja ali
dejanske podatke o proizvajalcih danega
proizvoda, ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo.
6. Upravičeni stroški:
Usposabljanje, izobraževanje in svetovanje kmetom s področij dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva:
– stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (najem

prostora, honorar predavateljem, oglaševanje, gradiva za udeležence …),
– stroški svetovalnih storitev, honorarji
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
Organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
Publikacije:
– stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in vzpostavitve
spletnih strani.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči v obliki subvencioniranih storitev na udeleženca znaša 20 EUR, najvišji
pa 200 EUR na udeleženca na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Nova znanja na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva.«.
XI. Šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih
1. Okvirna višina sredstev: 7.200 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov s področja kmetijstva in
gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka
(neto) za šolsko leto glede na razpoložljiva
sredstva.
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje na poklicnih in srednješolskih
kmetijskih in gozdarskih programih«.
XII. Delovanje društev
1. Okvirna višina sredstev: 7.900 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški
za delovanje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
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8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, najvišji pa
1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«.
XIII. Raziskovalne naloge
1. Okvirna višina sredstev: 1.700 EUR.
2. Upravičenci: šole, dijaki in študentje
kmetijskih in gozdarskih programov.
3. Splošni pogoji upravičenosti: časovno
definirana in finančno ovrednotena izdelava
naloge.
4. Upravičeni stroški: stroški izdelave
nalog.
5. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
6. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči za posamezno nalogo znaša
50 EUR, najvišji pa 800 EUR.
7. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec
s prilogami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in
označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Raziskovalne naloge«.
XIV. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen
obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji).
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce
pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa v Sprejemni
pisarni – blagajni Mestne občine Kranj (pritličje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od 8. do 16.30, v petek od 8. do 12.30
ter na spletni strani Mestne občine Kranj
http://www.kranj.si/ (pod rubriko Za občane, Javna naročila, razpisi in ostale objave
v letu 2008).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite na Mestni občini Kranj, Oddelku za splošne zadeve, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/237-31-30,
kontaktna oseba je Barbara Čirič.
XV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz I.
točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2008.
XVI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni – blagajni
Mestne občine Kranj ali poslane po pošti
na naslov Mestna občina Kranj, Oddelek
za splošne zadeve, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, in sicer:
– za namene pod točkami II, III, VIII, IX
(naložbe v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo tradicionalnih stavb,
nove investicije za delo v gozdu) najkasneje
do 23. 5. 2008,
– za vse preostale namene pa najkasneje do 15. 9. 2008.
XVII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo na predlog komisije odločal direktor občinske uprave, najkasneje v roku 45 dni od
odpiranja vlog. Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in sicer v roku 15
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dni od prejema. Zoper županovo odločbo ni
pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
Odpiranje vlog bo praviloma 28. 5. 2008
in 17. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene
vloge pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom in na podlagi predloženega
zahtevka pozvani k podpisu pogodbe. Če
se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za
pridobitev sredstev tega razpisa.
Mestna občina Kranj
Št. 160-1/2008
Ob-3342/08
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– ZLD-UPB1), Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07), Odloka o opravljanju
lekarniške dejavnosti na območju Občine
Hajdina (Uradni list RS, št. 59/07), objavlja
Občina Hajdina
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Hajdina.
2. Naslov koncedenta: Zg. Hajdina 44/a,
2288 Hajdina; tel. 02/788-30-30, telefaks
02/788-30-31.
3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju
Občine Hajdina.
4. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo dvajsetih let in se lahko po preteku tega časa podaljša za nedoločen čas. Koncesionar mora
pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti
v čim krajšem možnem času po podelitvi
koncesije. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Lekarniška dejavnost
se bo opravljala v Poslovno-stanovanjskem
centru Hajdina.
5. Prijava na javni razpis: na javni razpis
se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje
splošne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja,
– ima opravljen strokovni izpit,
– obvlada slovenski jezik,
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje poklica oziroma
lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti
starejše od treh mesecev),
– magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti
koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom
lekarniška zbornica,
– ni v delovnem razmerju oziroma mu
bo z začetkom izvajanja koncesije delovno
razmerje prenehalo,
– ima zagotovljene vse pogoje, skladno
z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS,
št. 39/06).
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b) Drugi pogoji:
– prijavitelj pripravi in predloži program
izvajanja lekarniške dejavnosti na območju
občine za čas trajanja koncesije,
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je
predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu
z zastavljenim programom,
– lokacija lekarne v koncesiji mora biti
v poslovno stanovanjskem objektu v kraju
Zg. Hajdina,
– da bo zagotovil obratovanje lekarne
najmanj 40 ur na teden, od tega ob sobotah
najmanj 4 ure (odpiralni čas lekarne mora
biti prilagojen delovnemu času zdravniške
dejavnosti v Občini Hajdina),
– da ima zagotovljene ustrezne kadre,
– prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom
o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki
jih v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko
opravlja lekarna
– obratovalni čas lekarne v Občini Hajdina
– večje število delovnih mest
– daljša delovna doba vodje lekarne (v lekarniški dejavnosti)
– dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene mora imeti
zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na Občini Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Zg. Hajdina ali jo
natisnejo s spletne strani Občine Hajdina –
http://www.hajdina.si. Občina Hajdina lahko
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje
razpisno dokumentacijo na osnovi njegove
pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici
predložiti na naslov: Občina Hajdina, Zg.
Hajdina 44/a, 2288 Zg. Hajdina – s pripisom:
»Ne odpiraj – koncesija za lekarno«. Na
ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 9. maja 2008 do 12. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavr
žene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Valerija Šamprl, 02/788-30-32,
valerija@hajdina.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o iz
boru

do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
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Odpiranje vlog bo dne 9. maja 2008 ob
12.30, v sejni sobi Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Zg. Hajdina.
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem razpisu.
Koncesijo bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS
za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Hajdina
Št. 430-0001/2008
Ob-3349/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava (Uradni list RS, št.
54/04) 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 programov in
projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2008, ki
jih bo Občina Lendava sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. V postopku izbire programov in projektov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v letu 2008, ki jih bo
Občina Lendava sofinancirala iz občinskega proračuna, bodo izbrani tisti programi, ki
bodo ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
so v javnem interesu Občine Lendava.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
in pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področji socialnega in zdravstvenega varstva,
– druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izvajalci programov izpolnjevati:
– da imajo sedež v Občini Lendava ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Lendava ne glede na sedež, če je program
oziroma dejavnost namenjena za občane
Občine Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje programov dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva).
4. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lendava,
Glavna ulica 20, Lendava, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur, in sicer do roka za
oddajo prijav. Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je dosegljiva tudi na spletni
strani Občine Lendava, www.lendava.si.
5. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 30. 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 izbor programov. Merila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
7. Z izbranimi izvajalci programov bo
župan za leto 2008 sklenil pogodbe o sofinanciranju.

8. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica
20, 9220 Lendava, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v letu 2008 – Ne odpiraj«.
9. Podrobnejše informacije lahko dobite
pri Tereziji Biro, tel. 02/577-25-22.
10. Zahteva za objavo je bila odposlana
dne 21. 3. 2008.
Občina Lendava
Ob-3350/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 – ZIIPRSO8090 (Uradni list RS, št.
114/07) in 17. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in
69/06) Občina Lendava objavlja
javni razpis
o razdelitvi sredstev na področju
delovanja in aktivnosti društev,
organizacij ter posameznikov iz
proračuna Občine Lendava za leto 2008
1. Predmet razpisa: Občina Lendava
razpisuje sredstva dejavnosti društev, organizacij ter posameznikov, ki delujejo na območju Občine Lendava ali katerih dejavnost
se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se
bodo izvedle v letu 2008.
2. Cilji razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte in programe, ki bodo popestrili
dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Lendava 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 Lendava ter
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Lendava,
– organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Občino Lendava,
– organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki niso lokacijsko vezani na Občino
Lendava, vendar v njih sodelujejo subjekti,
ki so občani občine in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti občine.
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo,
društva, zasebne ali javne organizacije, ki
so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, socialnimi
programi, subjekti, ki so za iste vsebine že
dobili finančna sredstva na drugih razpisih,
ki jih je objavila Občina Lendava.
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, ekskurzi-
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je 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:
– predlagatelj deluje na območju Občine
Lendava,
– aktivnost se izvaja na območju Občine
Lendava,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Občina Lendava v letu 2008.
7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
z dnem te objave in traja do porabe sredstev.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– razpisna merila.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo na Občini Lendava, Glavna ulica 20, Lendava, v sprejemni pisarni,
v času uradnih ur, in sicer do roka za oddajo
prijav. Razpisna dokumentacija s priloženimi
obrazci je dosegljiva tudi na spletni strani
Občine Lendava, www.lendava.si.
11. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti predložena na naslov: Občina Lendava,
Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
Občina Lendava lahko razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: Jasna Bračič-Szabo, tel. 02/577-25-43 ali po elektronski pošti: jasna@lendava.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh
mesecih po prejemu posamezne vloge na
Občino Lendava.
Občina Lendava
Št. 430-0002/2008
Ob-3351/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
81/07), Statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) in
Odloka o proračunu Občine Lendava za leto
2008 (Uradni list RS, št. 13/08) Občina Lendava objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev iz
Programa spodbujanja kmetijstva in
razvoja podeželja v Občini Lendava za
leto 2008
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev iz Programa spodbujanja
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kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2008.
II. Na razpis se lahko za razpisane programe prijavijo:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Občini Lendava, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– strokovne službe, društva in druga
združenja s področja kmetijstva, ki imajo
sedež v občini ter društva in združenja, ki
nimajo sedeža v občini, združujejo pa tudi
člane iz območja Občine Lendava,
– pri projektih in organizaciji vinskega
festivala v okviru projekta Murania pa tudi
gospodarske družbe in nosilci projekta.
Upravičenci morajo podati izjavo, da za
posamezen program, za katerega dajejo prijavo po tem razpisu, niso dobili sredstev iz
državnega proračuna ali mednarodnih virov,
oziroma koliko sredstev so iz teh virov za
določen program že prejeli. Obrazec izjave
(Obrazec 2) je sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kmetijskih programov
v letu 2008 je 25.500,00 EUR.
IV. Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje programe:
1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju:
– sofinanciranje aktivnosti s področja
vinogradništva (prireditve, sejmi, razstave
itd.),
– ohranjanje vinogradniške tradicije in
kulture,
– programi izobraževanj in usposabljanj
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
– projekti, projektni predlogi in promocija
s pozitivnimi vplivi na prestrukturiranje kmetijstva v občini,
– sofinanciranje delovanja društev in
združenj vezanih na kmetijstvo in njihovih
programov.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
– subvencioniranje zavarovalne premije
za posevke in plodove.
3. Pomoč za arondacijo:
– sofinanciranje združevanja (zaokrožitve) kmetijskih površin.
V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna. Kriteriji in
merila za dodelitev proračunskih sredstev
so podrobneje določeni v prilogi razpisne
dokumentacije.
VI. Vloga mora vsebovati razpisne obrazce s predpisanimi prilogami, ki so navedeni
v razpisni dokumentaciji za posamezne namene. Razpisna dokumentacija se po objavi javnega razpisa lahko pridobi v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Lendava ter na spletni strani Občine Lendava
http://www.lendava.si/, pod rubriko Razpisi.
VII. Vloge se bodo sprejemale do porabe proračunskih sredstev po zaporedju predložitve vlog, vendar najkasneje do 31. 5.
2008. Vse vloge, ki bodo posredovane po
tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo le ukrepe, ki so se
izvedli v tekočem letu do skrajnega roka za
oddajo vlog.
Prijave s predpisano dokumentacijo za
dodelitev sredstev morajo prosilci poslati
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, v zaprti kuverti, s pripisom:
»Javni razpis: Sofinanciranje kmetijskih
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programov v letu 2008 – Ne odpiraj«. Kuverta mora biti zaprta in zapečatena tako,
da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bila odprta. Na hrbtni strani
mora biti kuverta opremljena z naslovom
pošiljatelja. Za pravočasno se šteje vloga,
ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali pa oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Lendava. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje
vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni. Kolikor
predlagatelj vloge ne bo dopolnil v roku 8
dni, se njegova vloga zavrže, neustrezno
dopolnjena vloga pa se zavrne.
VIII. Vloge bo odpirala Komisija za odpiranje in reševanje vlog Programa spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2008, ki jo s sklepom
imenuje župan občine. Odpiranje vlog ne
bo javno.
IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Za vloge manjših vrednosti
(do 125,00 EUR) prejmejo upravičenci le
odločbo o dodelitvi sredstev iz Programa
spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja
v Občini Lendava za leto 2008. Z ostalimi
uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju kmetijskih programov
v Občini Lendava za leto 2008. Pogodba bo
sklenjena v roku 30 dni po sprejemu sklepa
župana.
X. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim razpisom za dodelitev proračunskih
sredstev iz Programa spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava
za leto 2008 dobite na Občini Lendava po
tel. 02/57-72-500.
Občina Lendava
Št. 4301-0003/2008-1
Ob-3352/08
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2),
2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 72/04), Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99,
127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06,
120/07), 48. člena Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06),
Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči
družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 78/00 in 100/05), Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu
v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
20/08), Sklepa Občinskega sveta Občine
Dol pri Ljubljani o razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini
na domu v Občini Dol pri Ljubljani, objavlja
Občina Dol pri Ljubljani
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev Pomoč družini na domu
v Občini Dol pri Ljubljani
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40.

II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu na območju Občine Dol pri
Ljubljani.
III. Krajevno območje izvajanja storitev
Območje izvajanja storitev obsega vsa
naselja na celotnem območju Občine Dol
pri Ljubljani.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega
območja izvajanja koncesije. Koncesionar in
sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike storitve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Storitev se praviloma izvaja največ osem
ur dnevno, pet dni v tednu, razen izjem, ko
se za nujne primere storitev lahko izvaja
tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca
traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur
tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa
Pravilnik o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95,
2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05,
120/05, 2/06, 140/06, 120/07, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih).
V. Obseg razpisane koncesije
Storitev se bo v letu 2008 izvajala v obsegu priznanih 120 ur za neposredno oskrbo na mesec.
Storitev trenutno izvaja 1 izvajalka za 9
upravičencev.
Obseg storitve se bo glede na potrebe
pri upravičencih povečeval v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2006–2010 in drugimi predpisi
s področja socialnega varstva.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati predvidoma 1. julija 2008 oziroma takoj po podpisu
pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli
za obdobje 10 let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša največ enkrat, in
sicer za čas, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
VII. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih, 4. člena Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno
varstvene storitve pomoč na domu v Občini
Dol pri Ljubljani:
– osebe, starejše od 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobni za samostojno življenje;
– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle
v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;
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– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki niso
vključeni v organizirane oblike varstva.
VIII. Viri financiranja storitve: storitev se
v skladu 100. členom Zakona o socialnem
varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi
v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba
o oprostitvah), Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za
določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani, financira iz prispevkov uporabnikov in
iz občinskega proračuna.
IX. Način izvajanja storitve in določitev
cene
Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in
8/07), 19. členom Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini
Dol pri Ljubljani in 8. členom Odloka o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu
in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dol pri Ljubljani, določi koncedent.
X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se uredijo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah in 4. členom
Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč
družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma,
da je podružnica pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje storitev (zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev) ter zagotavlja ustrezno vodenje
izvajanja koncesijske dejavnosti,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in
o sposobnosti za izvajanje storitve
Ponudnik mora ob prijavi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnje točke:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu
v register, ki ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o nji-

hovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da
jih bo oziroma se bodo zaposlili pri ponudniku,
– podroben program dela izvajanja javne
službe za čas podelitve koncesije, iz katerega bo razvidno doseganje ciljev, ki jih
narekuje veljavni nacionalni program na področju socialnega varstva,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja javne službe,
– dokazila o opremi za izvajanje javne
službe, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt
opreme,
– izjava o finančni in poslovni sposobnosti,
– izračun cene, oblikovane v skladu
s predpisano metodologijo za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev na zakonsko predpisanih obrazcih,
– izjavo, da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot
jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve,
za katero se razpisuje koncesija,
– izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo
za zaposlene v javnih zavodih s področja
socialnega varstva,
– izjavo, da je prijavitelj pravna ali fizična
oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti
s področja razpisane koncesije v Republiki
Sloveniji,
– izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in da
izrecno dovoljuje Občini Dol pri Ljubljani,
da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma
pridobitev dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih in pravnih osebah in
s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih
podatkov,
– izjavo, da so vsi navedeni podatki točni
in resnični.
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz
prve alineje priloži odločbo o vpisu v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve.
Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če
ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi ponud
nika,
– podatke o morebitnih posojilih, ki so
bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih
za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih drugih obveznostih. Če ponudnik posluje krajši čas od treh
let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja.
Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka
za prijavo na razpis (sklep organa upravljanja in računovodski izkaz).
Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če
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k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti
revizijskega poročila.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponud
nika:
– orientacijska cena storitve, izražena za
1 efektivno uro – do 60 točk,
– kvaliteta predloženega petletnega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov,
tehničnih pogojev (sredstva in oprema) in
metod dela – do 20 točk,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 5
točk,
– ponudbo drugih storitev socialnega
servisa – do 5 točk,
– reference o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve – do 5
točk,
– ocena pogojev, ki jih ponudnik zahteva
od koncedenta v razpisu.
Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
XIV. Način in rok za oddajo vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane
izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisni rok za oddajo ponudb je do
24. 4. 2008 do 12. ure. Za pravočasno se
šteje vloga, ki bo do vštetega 24. 4. 2008
do 12. ure prispela v glavno pisarno Občine
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani.
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dol
pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani. Na sprednji strani ovojnice morajo
biti navedene naslednje obvezne oznake:
– »Ne odpiraj«,
– »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na
domu v Občini Dol pri Ljubljani«,
– naslov Občine Dol pri Ljubljani,
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Dopolnjevanje vlog je možno do poteka
razpisnega roka z nujno oznako na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Ponudba,
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne podal ponudnik, ki izpolnjuje
razpisane pogoje,
– ki ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve in razpisano
vrsto storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo
javnega razpisa,
se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne
bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev,
določenih s predpisi socialnega varstva, in
bo s sklepom zavržena.
XV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali na spletnih straneh občine: www.
dol.si.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij
sta Franc Vončina, 01/530-32-44 in Vera
Sinčič, 01/530-32-40.
XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru
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Odpiranje ponudb bo 24. 4. 2008 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani,
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu,
predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom.
Komisija za pregled in presojo prispelih
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za
vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje
predpisane pogoje ali je ponudba podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna
glede na besedilo javnega razpisa. Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali
ponudba ni podana za v razpisu določeno
krajevno območje izvajanja določene vrste
storitve ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje
predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ,
pristojen za podelitev koncesije.
Komisija za koncesije o vsaki ponudbi,
ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna,
pridobi mnenje Socialne zbornice.
Komisija za koncesije najkasneje v roku
30 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za
odgovor organa, opravi pregled in presojo
popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in
ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravi predlog podelitve
koncesije.
XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo
prispelih ponudb podelila občinska uprava
z odločbo.
Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Dol pri
Ljubljani.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 603-325/2008
Ob-3354/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
114/07 ZIPRS0809), Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje kulturno-raziskovalnih
projektov ob 500-letnici rojstva Primoža
Trubarja
I. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
kulturno-raziskovalne projekte ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja za predšolske
otroke, ki so vključeni v vrtce, osnovnošolce,
srednješolce in njihove vzgojitelje in učitelje.
S tem želimo obeležiti 500-letnico rojstva
Primoža Trubarja.
Sofinancirali bomo kulturne projekte na
temo Primož Trubar iz naslednjih področij:
– raziskovalne,
– glasbena umetnost (vse glasbene zvrsti):
– posamezne glasbene točke ali zaokrožene celote,
– predstavitev zaokrožene teme (skupine, vrtca ali šole),
– kulturna dediščina:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– projektne naloge s plakatom 70 cm
x 100 cm,
– raziskovalne naloge s plakatom
70 cm x 100 cm,
– seminarske naloge s plakatom 70 cm
x 100 cm,
– literatura in založništvo:
– eseji,
– poezija, proza ali dramatika,
– publikacije,
– multimedialna umetnost:
– računalniški projekti,
– scenska umetnost (vse scenske zvrsti,
primerne dogodku in mladim):
– gledališče,
– lutke,
– ples,
– vizualna umetnost:
– fotografije (format 35 cm x 50 cm ali 50
cm x 70 cm),
– kiparska dela in instalacije,
– likovna dela (vse tehnike),
– makete,
– plakat (format 70 cm x 100 cm).
Pravico do sodelovanja na tem razpisu
imajo tudi vsi tisti, ki bodo v skladu s pravili
razpisa na temo Primož Trubar:
– izdelali raziskovalno nalogo (učenci
OŠ in SŠ),
– izdelali razvojno nalogo z izdelkom
(učenci SŠ),
– izdelali projektno nalogo (učitelji
z učenci OŠ).
Nekaj zanimivih tem, ki bi jih bilo vredno
raziskati:
– Trubarjev jezik prvih knjig; izvor, skladnja, oblikoslovje, pravopis, pisava,
– Trubar in škof Bonomo: Kdo je bil Bonomo in kje se kaže njegov vpliv v poznejšem Trubarjevem delu,
– Raščica v Trubarjevem času, naselje,
arhitektura, navade in običaji tedanjih Raščičanov,
– Trubarjev oče in »krovaški malar« na
Raščici – slikarstvo na Slovenskem v Trubarjevem času,
– Trubarjeva Ordnunga – pravno ozadje
cerkvene ureditve reformirane cerkve,
– Trubar in drugi pisatelji slovenske reformacije in njihovi meceni,
– Likovna oprema Trubarjevih knjig: iniciale, pisava, grafične upodobitve, aplikacije,
– Arhitektura na Slovenskem v Trubarjevem času: cerkve, gradovi, meščanske
hiše,
– Izvor poimenovanja »Slovenci« pri Trubarju,
– Trubar in protestantske pesmarice, besedila, glasba,
– Trubar in drugi protestantski pisci na
Slovenskem – povezave.
Izbrani in sofinancirani kulturno-raziskovalni projekti bodo predstavljeni na slavnostnih prireditvah ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja v skladu s sprejetim programom
Mestne občine Ljubljana.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim projektom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2008. Vlagatelji niso upravičeni
kandidirati na javni razpis s tistimi projekti,
ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah

na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– vrtci,
– osnovne in srednje šole,
– vzgojno izobraževalni zavodi.
Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 3 vlogami. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 3 vloge, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
3 vloge v skladu z razpisanimi merili in kriteriji, ostale pa zavrnila.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu: vlagatelji morajo izpolnjevati tudi
posebne pogoje, če so sestavni del razpisne
dokumentacije.
IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Splošna merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.
V. Okvirna višina sredstev: celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji
razpisanih kulturno-raziskovalnih projektov
ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja za
leto 2008 je 18.000,00 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena v letu 2008.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 18. 4.
2008 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora
biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga:
Kulturno-raziskovalni projekt ob 500-letnici
rojstva Primoža Trubarja«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi (izjava vlagatelja, da se strinja
s pogoji in merili razpisa in razpisne dokumentacije),
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 21. 4. 2008. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s po-
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manjkljivo dokumentacijo bodo področne
komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem
roku dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile
kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer: med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka
na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-33 (Vladimir Koprivnikar),
e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-8/2008
Ob-3355/08
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 77/07), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana (Ur. l. RS, št. 23/08), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) Občina
Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev v Občini Sežana za leto 2008
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana
razpisuje sredstva za dejavnosti kulturnih
društev za leto 2008 v Občini Sežana, proračunska postavka 242501 – dejavnost društev s področja kulture.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati redno
dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se ukvarjajo s kulturo in delujejo v Občini
Sežana.

Občina Sežana sofinancira programe
s področja založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, literarne,
likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne,
baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega
petja in programe z drugih področji kulture.
4. Izvajalci programov s področja kulture
so lahko:
– društva, ki delujejo na področju kulture,
ki so registrirana pri Upravni enoti in imajo
sedež na območju Občine Sežana.
5. Splošni pogoji za sodelovanje
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in
imajo dejavnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot
eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in
finančno poročilo o delu v preteklem letu ter
plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan
za tekoče leto.
6. Merila za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev se nanašajo na:
– programske stroške na vajo,
– izobraževanje,
– število aktivnih članov,
– pavšal za materialne stroške,
– dosežena priznanja in nagrade,
– kakovost delovanja posameznega društva,
– organizacijo,
– število nastopov, razstav in organizacijo samostojnega letnega koncerta ter
– promocijo lastnega delovanja in lokalne skupnosti.
Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Ur. l. RS, št. 23/08).
7. Višina razpisanih sredstev znaša
29.921,00 €. Dodeljena sredstva morejo biti
porabljena do 31. 12. 2008.
8. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana za leto 2008« in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Obrazci za prijavo na
razpis se lahko dvignejo v tajništvu Občine
Sežana ali pri Janji Kristančič v sobi št. 69,
vsak delavnik od 8. do 11. ure. Javni razpis
in obrazci so objavljeni na internetni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev
v Občini Sežana«. Na hrbtni strani mora biti
označen pošiljatelj.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
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vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo
prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni
v roku 45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe.
Občina Sežana
Št. 557/2008
Ob-3359/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št.
70/07), Odloka o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 125/07) ter
sklepa župana št. 331-1/2008 z dne 18. 3.
2008 objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Mestni občini Koper za leto
2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme,
B) Pomoči po uredbi »de minimis«.
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske
izjeme« so zagotovljena v proračunu za leto
2007 v okvirni višini 131.667 EUR, od tega
na proračunski postavki:
– 2323 Urejanje
kmetijskih zemljišč
– 2322 Projekti
povezani z razvojem
podeželja
– 2320 Kompleksne
subvencije v kmetijstvu
– 2334 Ukrepi
za tehnično pomoč

v okvirni višini
66.767 EUR
v okvirni višini
21.000 EUR
v okvirni višini
22.500 EUR
v okvirni višini
21.400 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo zahtevke za to gospodarstvo, in sicer
kmetje – fizične osebe, mikropodjetja z manj
kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR

Stran

1220 /

Št.

31 / 28. 3. 2008

letnega prometa, majhna podjetja z manj kot
50 zaposlenimi in manj kot 43 milijonov EUR
letnega prometa ter srednja podjetja z manj
kot 250 zaposlenimi ter letnim obsegom
prometa, ki ne presega 50 milijonov EUR
prometa. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev,
in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za
skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za
že izvedene aktivnosti, razen ukrep urejanja kmetijskih zemljišč (prestrukturiranje
vinogradov). Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Mestne občine
Koper, in sicer:
– do 30. 6. 2008 za ukrepe pod zaporedno številko 1, 3, 4,
– do 30. 7. 2008 za ukrep pod zaporedno številko 2, 5,
– do 30. 10. 2008 za ukrep pod zaporedno številko 6. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu
za površine objekte in ukrepe izvedene na
območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
a) Podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec
»vloga za prijavo na javni razpis« za vsak
ukrep posebej.
b) Realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem
letu.
c) Izjava o kumulaciji sredstev (izjava
o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih.
č) Kolikor prijavitelj izvede ukrep na področju več občin se upošteva sorazmerni
delež, ki odpade na Mestno občino Koper.
d) Izjava o resničnosti podatkov.
e) Mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper o ustreznosti naložbe.
Posebni pogoji in merila za dodelitev
sredstev in obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih ukrepih tega razpisa
oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po
Uredbi za skupinske izjeme in uredbi »de
minimis« so:
a) Prejeta javna sredstva za naložbe
v kmetijska gospodarstva od leta 2005:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 10 točk,
– upravičenec trikrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 5 točk.
b) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk.
c) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost
(pokojninsko in invalidsko zavarovan) 20
točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost
10 točk.
d) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10
točk,
– ostala območja: 5 točk.
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V okviru ukrepov spodbujanja pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih pridelkov in
tehnične podpore v kmetijstvu ima prednost
izvajalec, ki ponuja najnižjo ceno in se večkrat udeležuje kmetijskih prireditev in ostalih promocijskih prireditev, katere organizira
Mestna občina Koper.
V. Ukrepi:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi
kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
– najvišji znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 10.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo, razen za nakup specialne mehanizacije priključkov in opreme za primarno
kmetijsko proizvodnjo, kjer znaša najvišji
znesek pomoči 5.000 EUR.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (točko III), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju občine.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov,
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva,
– stroški nakupa specialne kmetijske
mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
– stroški nakupa računalniških programov za potrebe kmetijske dejavnosti,
– 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, oljčnik,
nasad špargljev) in stroški prestrukturiranja
vinogradov (priprava zemljišča, nakup opore
in nakup večletnega sadilnega materiala).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, lokacijska informacija v primeru lastnega zemljišča),

– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– za namen ureditve trajnega nasada
(vinograd) je potrebno izpolnjevati pogoje
za pridobitev odločbe skladno z veljavno
uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (odločba Agencije za kmetijske
trge o določitvi podpore za izvedbo prestrukturiranja vinogradniških površin),
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada.
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.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in obnova namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjševanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25% (nakup in zamenjava namakalne opreme).
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča
potrebna tudi analiza tal so stroški teh storitev vključeni),
– stroški nakupa namakalne opreme.
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– lokacijska informacija,
– dokazilo o manjši porabi vode (potrdilo
Kmetijsko svetovalne službe oziroma pristojne inštitucije),
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne
službe Koper.
2. Varstvo tradicionalne krajine, dediščine in stavb
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska
poslopja),
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– 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.
Najmanjši znesek pomoči je 500 EUR,
najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo letno.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih
sredstev ter objektov na območju občine, ki
so vpisani v register kulturne dediščine, in
imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo,
– organizacije in društva, ki skrbijo za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na
območju Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev
ali objekta (tradicionalne stavbe) v register
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o vpisu v register društev.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V primeru
zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj
tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Mestne občine Koper.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi zaokrožitve zemljišč,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški zasnove in oblikovanja pro
izvoda, vključno s pomočjo za pripravo

vlog za priznanje geografskih označb in
označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami
Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije, članstvo v takih skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
6. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
6.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
6.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
6.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
6.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov na kmetijskem 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 500
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
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– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo
le-teh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– 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, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Mestne občine Koper.
B) Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Mestne občine Koper,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »de minimis« so zagotovljena v proračunu Mestne
občine Koper za leto 2007 v okvirni višini
48.000 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2836 Dopolnilne
dejavnosti
– 2320 Kompleksne
subvencije
– 2322 Projekti povezani
z razvojem podeželja

v okvirni višini
18.000 EUR
v okvirni višini
10.000 EUR
v okvirni višini
20.000 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep
znaša do 50% upravičenih stroškov, razen
za ukrep Pokrivanje operativnih stroškov
prevoza iz odročnih krajev, kjer je bruto
intenzivnost pomoči do 100%.
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. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo pri ukrepu tehnične
pomoči pri predelavi, naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnost ter naložbe v trženje kmetijskih proizvodov s kmetij je do
5.000 EUR, pri ostalih ukrepih pa do višine
10.000 EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu
»de minimis« lahko zaprosijo kmetje – fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Mestne občine Koper. Upravičenci so
lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe,
ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom
razvoja podeželja. Prednost pri dodeljevanju
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sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev, in sicer kmetje – fizične osebe.
IV. Ukrepi:
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarsaka oprema – polnilne linije, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen posod
za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in
stekleničenja olja, etiketirke (razen posod
za hrambo olja).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini ter ostali upravičenci
v skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma
o vpisu v register pridelovalcev vina in olja,
– račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2008 do 15. 9. 2008.
2. Naložbe v opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti
(predelava kmetijskih proizvodov in turizem
na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne
dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo
kmetijskih proizvodov,
– stroški obresti kreditov (realna obrestna mera) za naložbe v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in
turizem na kmetiji).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji
in predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini ter ostali upravičenci v skladu s III.
točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
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– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od zaključka zadnjega razpisa do 15. 9. 2008,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje).
3. Naložbe v trženje izdelkov in storitev
s kmetij
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov
s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi,
zloženke, razstave, raziskave, svetovalne
storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in
predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
na območju občine ter ostali upravičenci
v skladu s III. točko tega razpisa,
– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov
s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– dokazila o plačilu stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene
storitve od zaključka zadnjega razpisa do
15. 9. 2008.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega transporta
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o opravljeni tovornih transportov na odročnih krajih v obdobju od zaključka zadnjega razpisa do 15. 9. 2008,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in število prevozov letno.
II. Rok in način prijave

Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
najkasneje do 30. 4. 2008 na naslov Mestna
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva
objave javnega razpisa v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, na sedežu Kmetijsko
svetovalne službe Koper ter na spletni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti
z obvezno navedbo na prednji strani »Ne
odpiraj – razpis skupinske izjeme oziroma
de minimis«. V primeru, da prijavitelj pošilja
več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte
mora biti naveden naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne
občine Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 664-62-44)
ali pri Kmetijsjko svetovalni službi, Ulica
15. maja št. 17, Koper.
III. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane s sklepom župana. Pri
dodeljevanju državnih pomoči se bodo
upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper oziroma merila, ki so
objavljena v javnem razpisu. Odpiranje vlog
ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija pozove, da v roku
8 dni od prejema obvestila vlogo dopolni.
Vloge, katere vlagatelji v predpisanem roku
ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno
dopolnili, se zavrže.
Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine,
v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu
razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni
v roku 30 dni od dneva določenega za oddajo prijav. Sredstva bodo upravičenci koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Ob-3326/08
Na podlagi 20. člena 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 Statuta Občine Cerknica
(Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka o proračunu
Občine Cerknica za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
19/08) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica
za leto 2008, Občina Cerknica s sedežem
v Cerknici, Cesta 4. maja 53, objavlja
javno dražbo
za prodajo gradbenih parcel
v Štrukljevi vasi
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33.
2. Opis predmeta
Predmet javne dražbe je:
A) zemljišče s parc. št. 915/2 sadovnjak
v izmeri 509 m2, parc. št. 144/5 sadovnjak
v izmeri 124 m2, v skupni izmeri 633 m2, k.o.
Štrukljeva vas,
B) zemljišče s parc. št. 915/3 sadovnjak
v izmeri 709 m2, k.o. Štrukljeva vas.
Parceli se nahajata v naselju Štrukljeva
vas. Na parcelah je možna gradnja stanovanjske hiše.
Predmet prodaje je vsaka parcela posebej.
3. Vrsta pravnega posla
Z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku
15 dni po zaključku javne dražbe oziroma
po poteku roka za uveljavljanje predkupne
pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več
kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži
njegovo varščino.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet
prodaje in je navedeno v 2. točki tega razpisa pod:
a) znaša 8.000,00 EUR, brez 20% davka
na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
b) znaša 9.000,00 EUR, brez 20% davka
na dodano vrednost.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 200,00 EUR.
K vrednosti, ki bo dosežena po končani
javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati
še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom
na dodano vrednost poravnati najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže kupnino na račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.

Plačilo kupnine na naveden način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe je
bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 15. 4. 2008,
in sicer:
– za zemljišče navedeno pod A) s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje);
– za zemljišče navedeno pod B) s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v Cerknici (prvo
nadstropje).
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene:
– za
zemljišče
pod
A)
znaša
800,00 EUR,
– za
zemljišče
pod
B)
znaša
900,00 EUR.
Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna.
V primeru, da je dražitelj zainteresiran za
nakup obeh parcel, mora varščino plačati ločeno za parcelo A in ločeno za parcelo B.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku
8 dni po zaključku javne dražbe brez obresti. Dražitelju, ki uspe, se vplačana varščina
vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne
pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača
kupnine, organizator javne dražbe obdrži
vplačano varščino.
8. Splošni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine;
– pravna oseba mora predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, šteto do dneva javne dražbe;
– samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov;
– fizična oseba veljaven osebni dokument.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in stro-

ške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom
kupljenega zemljišča.
Navedeni posebni pogoj bo sestavni del
prodajne pogodbe.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi
postopka bo organizator dražitelje pisno
obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/709-06-10 ali 01/799-06-16, kontaktna
oseba Olga Smodila.
Občina Cerknica
Ob-3360/08
TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o.,
v skladu s sklepom nadzornega sveta TRC,
d.o.o. z dne 18. 2. 2008, Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
objavlja
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
TRC, d.o.o.
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: TRC, Turizem in rekreacija Celje,
d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje, izklicna cena in
omejitve
Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 140/1 – njiva v izmeri
cca 3671 m2, parc. št. 140/2 – njiva v izmeri
5388 m2 in parc. št. 141/3 – travnik v izmeri
97 m2, vse vpisane v vl. št. 1143, vse k.o.
Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN GC Industrija jug – severni
del Cinkarne (Ur. l. RS, št. 46/00 – proj. št.
109/99-01 Vizura, d.o.o. Celje) predvidena
gradnja objektov za transportno skladiščne
dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9156 m2 1.373.400,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Fizičen prevzem zemljišča bo možen do
1. 5. 2008, ko bo skladno z veljavnim zazidalnim načrtom urejen teren (nasip).
Kupec se mora zavezati za izstavitev
zemljiškoknjižnega dovolila za vpis služnostne pravice poti na severnem delu parcel
št. 140/1 in 140/2 v korist vsakokratnega
lastnika parcel št. 142,143/1, in 145/2 zk. vl.
št. 1143, k.o. Teharje.
Kupec se mora tudi zavezati poravnati
sorazmerne stroške projekta protipoplavne
zaščite tega območja prodajalcu ter tudi sorazmerne stroške izvedbe te zaščite skladno
s projektom in izvirne dokumentacije, ko bo
ta izvedena.
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3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja za vsa zemljišča je 10.000,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: uspeli dražitelj mora v roku 8 dni
po končani javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku
iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o., pri Banki Celje d.d., št. TRR
06000-0902367437.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., Mariborska 2, dne 17. 3. 2008 ob 12. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do
vključno 14. 3. 2008 plačati varščino v višini
20% od navedene izklicne cene na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., št. TRR 06000-0902367437.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15
dni po končani javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih
in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejše od
30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
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Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila,
ki jih izdajajo institucije v njihovih državah,
ki so enakovredne institucijam od katerih
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih
in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo
predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke
in prispevke.
Vsa dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec je dolžan plačati DDV in stroške
overitve pogodbe.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla oseba, ki jo za
to pooblasti predstojnik TRC-ja.
11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o stavbnem zemljišču lahko interesenti dobijo na
tel. 03/428-26-50, g. Pfeifer.
Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem
stavku navedenih tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o., www.celjska-koca.si.
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 150/2008
Ob-3289/08
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli,
uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.
l. RS, št. 57/07), prosto delovno mesto za
pomočnico/ka ravnatelja
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Začetek dela 1. september 2008.
Kandidat bo v okviru svoje delovne obveznosti opravljal zakonsko določeno učno
obveznost s poučevanjem naravoslovja, biologije in kemije v tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju devetletne osnovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence, sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 18/2008
Ob-3318/08
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01)
in 13. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice
Antona Sovreta Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/03 in 8/08) svet knjižnice razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik.
Za direktorja/ico je lahko imenovan, kdor
ima:
– univerzitetno izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
3 leta v knjižnični dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predložiti načrt razvoja knjižnice.
Direktor/ica opravlja funkcijo poslovnega
in programskega direktorja.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih
dneh po objavi tega razpisa v zaprti kuverti
z označbo »razpis za direktorja/ico Knjžnice
Antona Sovreta Hrastnik« na naslov: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Novi Log 4a,
1430 Hrastnik.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Antona Sovreta
Hrastnik
Št. 110-1/00-1
Ob-3321/08
Nadzorni svet javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17,

8290 Sevnica, razpisuje na podlagi 27. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) prosto delovno mesto
direktorja javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica.
Kandidati za direktorja morajo poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da imajo VII. ali VI. stopnjo izobrazbe
tehnične ali družboslovne smeri,
– da imajo vsaj pet let delovnih izkušenj
v stroki, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– da imajo sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da predložijo program razvoja komunalne dejavnosti v Občini Sevnica.
Pisne prijave z dokazili o zahtevanih pogojih in dosedanjih delovnih izkušnjah ter program razvoja komunalne dejavnosti pošljite
v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Splošna
služba, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica, s pripisom »Za razpisno komisijo«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po preteku prijavnega roka.
Nadzorni svet
javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica
Št. 147
Ob-3339/08
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI–UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07) Svet
zavoda Prometne šole Maribor, Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/-ice
organizacijske enote Srednja prometna
šola z možnostjo imenovanja za direktorja
Zavoda.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, in sicer skladno s 53. in 145. členom ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo) ter s 43. členom ZOFVI-A (Ur. l.
RS, št. 64/01).
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja Zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz
kazenske evidence (da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljejo v zaprti ovojnici
z oznako »Za razpis ravnatelja« in naslovijo
na naslov: Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor, v roku 8 dni od
dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Prometne šole Maribor

Št. 117-08
Ob-3344/08
Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti
in umetnosti razpisuje v skladu s Statutom
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
delovno mesto
direktorja ZRC SAZU (m/ž).
Kandidat za direktorja ZRC SAZU mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU,
– izpolnjuje pogoje, ki jih za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisuje Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ustrezen podzakonski akt in splošni
akt ZRC SAZU,
– ima izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezni predpis.
Kandidat mora predložiti program razvoja ZRC SAZU za obdobje štirih let.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta,
s pričetkom 1. 10. 2008.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite
v petnajstih dneh od dneva objave javnega
razpisa na naslov: Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, Ljubljana, Novi trg 2, z oznako
»Razpis za direktorja ZRC SAZU«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave javnega razpisa.
Upravni odbor ZRC SAZU
Št. 28/080321
Ob-3345/08
Veterinarska zbornica na podlagi 44. člena Statuta Veterinarske zbornice (Uradni list
RS, št. 16/02), razpisuje delovno mesto
izvršnega direktorja Veterinarske
zbornice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo veterinarske medicine,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– izkazane vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– aktivno znanje vsaj enega jezika EU,
– znanje uporabe osebnega računal
nika.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Ponudbe o obveznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih izkušenj pričakujemo
v osmih dneh po objavi na naslov: Veterinarska zbornica, Cesta 24. junija 25, 1231
Ljubljana, z obveznim pripisom »Razpis – izvršni direktor«.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po imenovanju izbranega
kandidata.
Podrobnejše informacije so na voljo po
tel. 01/563-26-70.
Veterinarska zbornica
Št. 1100-4/2008/3
Ob-3347/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB) Ministrstvo za šolstvo in šport, Ma-
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sarykova cesta 16, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za mladino v Ministrstvu za šolstvo in
šport.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za šolstvo in
šport pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo
kot izbrani kandidat predlagan v imenovanje
na položaj (Uredba o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Uradni
list RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju
v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja Urada Republike Slovenije za
mladino v Ministrstvu za šolstvo in šport.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Ljubljani, Štefanova 1.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Direktor Urada Republike Slovenije za
mladino v Ministrstvu za šolstvo in šport bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje

v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/ 478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-91.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3357/08
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji, Jerebova ulica 14, Litija,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
inšpektor.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, gradbene, tehnične, organizacijske smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– 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 upo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
števa čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazba.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave ter strokovni izpit za inšpektorja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
državni izpit iz javne uprave v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnim
uslužbencih ter strokovni izpit za inšpektorja v skladu z drugim odstavkom 12. člena
Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Delovno področje:
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, Zakonu o splošnem upravnem postopku in drugih predpisih,
– vodenje postopkov, odločanje in izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpektorata,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja inšpekcijskega nadzora,
– nudenje pravne in strokovne pomoči,
– priprava plana dela inšpektorata,
– poročanje o delu inšpektorata,
– opravljanje drugih upravnih in strokovno tehničnih nalog s področja inšpektorata.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
za inšpektorja,
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvo, pridobitev podatkov iz
5. alineje iz uradne evidence. V primeru, da
kandidat ne bi soglašal, bo moral sam priložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti življenjepis. V prijavi lahko kandidati poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga
znanja in veščine, ki so jih pridobili.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv inšpektor III.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica,
Litija in Šmartno pri Litiji, Jerebova ulica 14,
1270 Litija ter na terenu na območju občin
ustanoviteljic.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto inšpektor v medobčinskem inšpektoratu in redarstvo« na naslov: Občina Litija,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Občine Litija.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski
naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Kržišnik, tel. 01/896-34-26, elektronski naslov: tatjana.krzisnik@litija.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Občina Dol pri Ljubljani
Občina Ivančna Gorica
Občina Litija
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-3362/08
Na podlagi določil 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo) Svet zavoda
Glasbene šole Jesenice, Cesta Franceta
Prešerna 48, 4270 Jesenice, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka za ravnatelja/-ico mora za
imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost), o dosedanjih izkušnjah, s kratkim življenjepisom
ter programom vodenja zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Jesenice
Št. 110-74/2008-03110
Ob-3366/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
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in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 47/2008
Ob-3367/08
Skupščina JP Komunala d.o.o. Mozirje,
Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, na podlagi
19. člena Družbene pogodbe objavlja javni
razpis za imenovanje
direktorja.
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo
delovnega mesta:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let zaposlitve z enako ali
podobno dejavnostjo, kot jo ima JP Komunala Mozirje,
– poznavanje področja komunalne dejavnosti,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela.
Mandat direktorja traja štiri leta. Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom bo
sklenjena po sprejemu sklepa o imenovanju
direktorja s strani skupščine družbe.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila, in sicer: fotokopija diplome, življenjepis, osebno
predstavitev s predlogom programa razvoja
oziroma dela Javnega podjetja.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo
s priporočeno pošto v roku 15 dni po objavi na naslov: Javno podjetje Komunala
d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po zaključku javnega razpisa.
JP Komunala d.o.o. Mozirje
Skupščina družbe
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Št. 18/2008
Ob-3379/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2)
Upravna enota Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec v Upravni enoti Postojna,
v Oddelku za okolje in prostor, ki se opravlja v nazivu svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– opravljen izpit iz splošnega upravnega
postopka za višjo, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita (državnega izpita
iz javne uprave) in opravljenega izpita iz
splošnega upravnega postopka,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Postojna
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Upravne enote Postojna, Ljub
ljanska c. 4.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec«, na naslov: Upravna enota
Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.postojna@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
daje Metka Vogrinec, tel. 05/728-06-50.
Upravna enota Postojna
Št. 110-77/2008-03110
Ob-3385/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov
(medokrajni sodniki) na Višjem sodišču
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
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. 110-5/2008-01
Ob-3386/08
Svet Centra za socialno delo Trebnje,
na podlagi sklepa 4. seje Sveta Centra za
socialno delo Trebnje, z dne 28. 2. 2008,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Trebnje.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 121/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr. in 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45) in 9. ter 12. člena
Statuta Centra za socialno delo Trebnje,
lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
ali
– višja strokovna izobrazba v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od pričetka opravljanja nalog
direktorja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 16. 8. 2008.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, skupaj
z izdelano vizijo razvoja Centra za socialno
delo Trebnje, v roku 8 dni od objave razpisa
na naslov: Center za socialno delo Trebnje,
Goliev trg 11, z oznako: Ne odpiraj – razpis
za direktorja/direktorico.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri
v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Trebnje
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Druge objave
Št. 007-16/2008
Ob-3291/08
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 71/07) in na
podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02, zadnja sprememba št. 71/07) Ministrstvo za pravosodje
objavlja imenovanja sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev ter sodnih tolmačev z dne
13. 3. 2008 kot sledi:
Sodni tolmači
Nemški jezik
1. Mag. Andrej Jan Urank, imenovan za
sodnega tolmača za nemški jezik.
Romunski jezik
2. Dr. Lidija Dimkovska, imenovana za
sodnega tolmača za romunski jezik.
3. Liudmila Stoianova, imenovana za sodnega tolmača za romunski jezik.
Sodni izvedenci
Strokovno področje medicina
1. Prim. dr. Stojan Potrč, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje
abdominalne kirurgije.
2. Asist. dr. Oskar Zupanc, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje
ortopedije.
Strokovno področje Forenzično-kriminalistično tehnične preiskave
3. Asist. dr. Irena Zupanič Pajnič, imenovana za sodnega izvedenca za področje
genetskih (DNK) preiskav in preiskave sledi
biološkega izvora.
Strokovno področje religija
4. Dr. Bogdan Dolenc, imenovan za sodnega izvedenca za področje religije.
Strokovno področje varstvo pri delu in
požarna varnost
5. Mag. Miran Pavlič, imenovan za sodnega izvedenca za področje varstva pri
delu v zdravstvu.
6. Dragiša Pantelić, imenovan za sodnega izvedenca za področje varstva pri delu in
požarna varnost.
7. Mag. Miro Škufca, imenovan za sodnega izvedenca za področje varstva pri
delu in požarna varnost ter varnost in zdravje pri delu.
Strokovno področje motorna vozila
8. Metod Radelj, bil imenovan za sodnega izvedenca za področje avtomobilske
stroke.
Strokovno področje zobotehnična stroka
9. Franc Rojko, imenovan za sodnega
izvedenca za področje laboratorijske zobne
protetike.
Strokovni področji lesarstvo in zunanja
igrala
10. Slavko Rudolf, imenovan za sodnega
izvedenca za področje lesarstvo splošno,
pohištvo, stavbno pohištvo, notranja oprema
in tehnologija obdelave lesa ter področje
zunanja igrala, splošno.
Strokovno področje lesarstvo
11. Ignacij Kregar, imenovan za sodnega
izvedenca za področje lesne talne obloge,
žagan les in leseni polizdelki in izdelki.
Strokovno področje računalništvo in informatika

12. Mag. Matjaž Horvat, imenovan za
sodnega izvedenca za področje razvoja računalniške programske opreme.
Strokovno področje turizem
13. Mag. Andreja Gorše Lotrič, imenovana za sodnega izvedenca za področje
turizma, splošno.
Strokovno področje kmetijstvo
14. Janez Rupreht, imenovan za sodnega izvedenca za področje suša v tleh.
Sodni cenilci
Strokovno področje obrtna dejavnost
15. Peter Batič, imenovan za sodnega
cenilca za področje slikopleskarstva.
16. Bojan Lap, imenovan za sodnega
cenilca za področje zidarstva in železokrivstva.
Strokovno področje kmetijstvo
17. Tibor Cigut, imenovan za sodnega
cenilca za področje kmetije in kmetijska zemljišča.
Strokovno področje stroji in oprema
18. Mihael Horvat, imenovan za sodnega
cenilca za področje stroji in oprema splošno.
Sodni izvedenci in sodni cenilci
Strokovno področje gozdarstvo
19. Mag. Anton Strgar, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje gozdarstvo, splošno.
20. Ivan Plut, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo, splošno.
21. Emil Kač, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo splošno.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 60
Ob-3290/08
Na podlagi 30. člena Statuta občine
Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št.
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in sklepov Občinskega sveta Občine Ormož z dne
19. 10. 2007 in 21. 12. 2007, Občina Ormož
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec/Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
II. Predmeti javnega zbiranja ponudb in
najnižja možna ponudbena cena:
a) Tri stanovanja v stanovanjski zgradbi
v Malem Brebrovniku 40, parc. št. *54 k.o.
Mali Brebrovnik:
– stanovanje (Križanič) v velikosti
70,61 m2, za izhodiščno vrednost 19.700,00
EUR;
– stanovanje (Jurinec) v velikosti
66,40 m2, za izhodiščno vrednost 19.000,00
EUR;
– stanovanje (Novak) v velikosti 59,44 m2,
za izhodiščno vrednost 16.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
Objekt je bil zgrajen pred cca 90 leti in je
lociran ob asfaltni občinski cesti.

Stanovanje Križanič je v velikosti
70,61 m2, sestavljajo ga tri sobe, kuhinja,
kopalnica, WC, predsoba, kletni prostori in
lesena drvarnica.
Stanovanje Jurinec je v velikosti
66,40 m2, sestavljajo ga dve sobi, kuhinja,
shramba, kopalnica, WC, predsoba, kletni
prostori in lesena drvarnica.
Stanovanje Novak je v velikosti 59,44 m2,
sestavljajo ga ena soba, kuhinja, shramba,
kopalnica, WC, predsoba, kletni prostori in
lesena drvarnica.
V vseh stanovanjih je izveden priključek na električno omrežje, javno vodovodno
omrežje, ogrevanje pa je urejeno s pečmi.
Etažna lastnina še ni urejena in vpisana
v zemljiško knjigo in tako niso določeni lastniški deleži zemljišča.
Pri nakupu imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemniki stanovanja.
b) Stanovanjska stavba v Vinskem vrhu
60, v velikosti 151 m2, zgrajena na zemljišču
s parc. št. *30/2 k.o. Vinski vrh, za izhodiščno vrednost 23.500,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
Objekt je bil zgrajen leta 1864 in je lociran ob asfaltirani občinski cesti. Stanovanjsko stavbo sestavljajo tri sobe, kuhinja,
shramba, WC, hodnik, klet in gospodarski
objekt. Izveden je priključek na električno
omrežje, javno vodovodno omrežje, ogrevanje je urejeno s pečmi. Zgradba je v slabšem gradbenem stanju.
Pri nakupu imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemniki
stavbe.
Zemljišče je pozidano in predstavlja
funkcionalno zemljišče k objektu.
c) Tri stanovanja v stanovanjski zgradbi
v Cerovcu Stanka Vraza 32, parc. št. *6 k.o.
Cerovec Stanka Vraza:
– stanovanje (Šeruga) v velikosti 42,78 m2,
za izhodiščno vrednost 8.600,00 EUR;
– stanovanje (Lazar) v velikosti 16,72 m2,
za izhodiščno vrednost 2.200,00 EUR;
– stanovanje (prazno) v velikosti
81,56 m2, za izhodiščno vrednost 14.900,00
EUR.
Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
Objekt je bil zgrajen leta 1711 in je lociran ob asfaltni občinski cesti.
Stanovanje Šeruga je v velikosti
42,78 m2, sestavljata ga dve sobi, kuhinja,
kopalnica z WC, predsoba.
Stanovanje Lazar je v velikosti 16,72 m2,
sestavlja ga ena soba. Stanovanje je slabše
vzdrževano.
Stanovanje (prazno) je v velikosti
81,56 m2, sestavljajo ga tri sobe, kuhinja,
shramba, kopalnica z WC, predsoba, odrta
terasa. Stanovanje je slabše vzdrževano in
je trenutno prazno.
V stanovanjih je izveden priključek na
električno omrežje in javno vodovodno
omrežje, ogrevanje pa je urejeno s pečmi.
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Pri nakupu imajo pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemniki stanovanj.
Etažna lastnina še ni urejena in vpisana
v zemljiško knjigo in tako niso določeni lastniški deleži zemljišča.
d) Stanovanjska stavba v Ivanjkovcih
35, v velikosti 94 m2, zgrajena na zemljišču
s parc. št. *3 k.o. Ivanjkovci, za izhodiščno
vrednost 13.076,45 EUR.
Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
Objekt je bil zgrajen pred cca 100 leti, do
njega je urejena makadamska občinska cesta. Stanovanjsko stavbo sestavljajo soba,
kuhinja, shramba, kopalnica, klet in gospodarski objekt. Izveden je priključek na električno omrežje, lastno vodovodno omrežje,
ogrevanje je urejeno s pečmi. Zgradba je
v slabšem gradbenem stanju.
Pri nakupu ima pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanjske stavbe.
e) Stanovanjska stavba z zemljiščem
v Ivanjkovcih 11, s parc. št. 377/4 dvorišče
v izmeri 567 m2, stanovanjska stavba v izmeri 130 m2 in parc. št. 377/5 travnik v izmeri 504 m2, k.o. Ivanjkovci, za izhodiščno
vrednost 23.100,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
Objekt je bil zgrajen pred cca 80 leti in
je lociran v bližini ceste Ormož-Ljutomer.
Stanovanjsko stavbo sestavljajo tri sobe,
kuhinja, WC izven stavbe in predsoba. Izveden je priključek na električno omrežje,
ogrevanje je urejeno s pečmi. Objekt je brez
vodovoda. Zgradba je v zelo slabem gradbenem stanju.
Pri nakupu ima pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanjske stavbe.
Zemljišče je pozidano in predstavlja
funkcionalno zemljišče k objektu.
f) Stanovanjska stavba v Velikem Brebrovniku 96, v velikosti 312 m2, zgrajena
na zemljišču s parc. št. *74/4 k.o. Veliki
Brebrovnik.
Zgradba je locirana ob asfaltirani občinski cesti. Objekt je bil zgrajen pred cca 85
leti.
Obremenjen je z najemnin razmerjem.
Izhodiščna vrednost stanovanjske stavbe
v Velikem Brebrovniku 96 je 25.400,00 EUR
in je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek
ni vključen. Davek na promet nepremičnin
bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
III. Vrsta pravnega posla za predmete
prodaje pod točko II.: prodajna pogodba.
IV. Merilo za izbiro ponudnika: edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je
najvišja cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
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– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni.
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb.
e) Pri nakupu pod točko II. ima pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji
najemnik stanovanja oziroma stanovanjske
stavbe.
f) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
g) Ponudnika veže ponudba 2 meseca
od roka, ki je določen za oddajo popolne
ponudbe.
h) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
i) Celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun prodajalca. Plačilo
kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
j) Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Ormož in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
k) Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 30. aprila 2008, do 12.
ure. Popolne ponudbe se oddajo na vložišču
Občine Ormož ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnine Mali Brebrovnik 40
/ Vinski vrh 60 / Cerovec Stanka Vraza 32
/ Ivanjkovci 35 / Ivanjkovci 11 / Veliki Brebrovnik 96 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
l) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
na tel. 741-53-11. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-3322/08
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, na podlagi sklepa št. 43
nadzornega sveta Rudnika Žirovski vrh in
ZTPIU-UPB1, RŽV, objavlja prodajo dvosobnega stanovanja (59 m2) št. 12/2, Podlubnik 160, 4220 Škofja Loka, po izklicni
ceni 97.000,00 €.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati: naziv kupca, njegov natančen naslov, davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne
cene (brez davka na promet nepremičnin, ki

bo obračunan na končno prodajno ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za
zastopanje družbe, oziroma ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(9.700 €) na transakcijski račun prodajalca
št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino
štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca
vključno do 16. 4. 2008.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 17. 4.
2008 do 14. ure, ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 8 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »Videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec. Lastništvo je
zemljiškoknjižno urejeno.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 10 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 1. 4. 2008 do 15. 4. 2007
med 8. in 9. uro, Dolenc, tel. 04/515-93-00.
Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Št. I - 550/08
Ob-3327/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur.
l. RS, št. 14/07) in Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: demontiran vozni vod.
Lokacija: proga Pivka – Gornje Ležeče
– Sežana.
Predmet prodaje obsega:
– približno 150 ton demontiranega voznega voda, bakrene žice.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 450.000,00 EUR brez DDV.
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Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 18 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer
po  faksu 01/291-48-33 ali po elektronski
pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
15. 4. 2008.
Slovenske železnice d.o.o.
Ob-3363/08
Marles, d.d., Limbuška cesta 2, Maribor,
na podlagi sklepa 5. redne seje nadzornega
sveta družbe Marles d.d. z dne 20. 3. 2008
objavlja
vabilo
k dajanju ponudb
za nakup poslovnih deležev družbe
Marles hiše Maribor, d.o.o.
1. Predmet dajanja ponudb je nakup poslovnih deležev družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš,
v skupni nominalni vrednosti 999.849,75
EUR, kar skupaj predstavlja 25,00%
v osnovnem kapitalu družbe. Posamezen
ali z njim kapitalsko povezan ponudnik lahko
poda ponudbo le za del poslovnega deleža,
v maksimalni višini do 19,90% osnovnega

kapitala družbe oziroma v maksimalni nominalni vrednosti do 795.880,40 EUR osnovnega kapitala družbe, s tem, da minimalna
ponudba ne sme znašati manj kot 1,00%
osnovnega kapitala družbe oziroma v minimalni nominalni vrednosti najmanj 39.993,99
EUR osnovnega kapitala družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) opis ponudnika: naziv oziroma firma in
naslov ponudnika, davčna številka, številka
transakcijskega računa, podpis pooblaščene osebe;
b) nominalni znesek v EUR in odstotek
poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o., katerega nakup ponuja;
c) ponujeno ceno za poslovni delež: izražena mora biti s točno določenim zneskom
v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena
cena za odkup poslovnega deleža posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja
kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele
za popolne in ne bodo obravnavane;
d) način in rok plačila: nakazilo na TRR,
največ 15 dni od sprejema ponudbe;
e) rok veljavnosti ponudbe: najmanj do
vključno do 31. 5. 2008;
f) dokazilo o vplačani varščini.
Pogoj za obravnavo ponudbe je vsebovanje vseh zgoraj navedenih elementov. Ponudba mora biti brezpogojna.
3. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo
domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
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varščino v višini 10.000,00 EUR. Varščina
za resnost ponudb se plača na transakcijski račun prodajalca, družbe Marles, d.d.,
št. 04515-0000159103, odprtem pri Novi
KB Maribor, d.d., s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa poslovnega deleža družbe Marles hiše Maribor, d.o.o.«. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem
izboru.
5. Prodajalec ne odgovarja za pravne in
stvarne napake na predmetu prodaje.
6. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
pisemski ovojnici in nasloviti na naslov: Marles, d.d., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš,
s pripisom: »Na roke direktorju – Ponudba
za nakup poslovnega deleža družbe Marles
hiše Maribor, d.o.o. – Ne odpiraj!« tako, da
ponudba prispe na sedež družbe najpozneje
do 14. 4. 2008, do 12. ure. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ponudbe, ki bodo
v skladu z 2. točko tega vabila nepopolne,
bodo zavržene.
7. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in
nakupu poslovnega deleža z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
8. V primeru prodaje poslovnega deleža se najugodnejši ponudnik zavezuje, da
bo najkasneje v roku petih delovnih dni od
dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe
s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu
poslovnega deleža družbe v obliki notarskega zapisa.
Marles d.d.
uprava družbe
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2007/18
Ob-3337/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 76, kjer je vpisana politična
stranka Zares – nova politika, s skrajšanim
imenom Zares ter s sedežem v Ljubljani,
Trg prekomorskih brigad 1, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Bogdan Biščak, EMŠO: 1203958500191, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Tržaška cesta 54, Postojna.
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Evidence sindikatov
Št. 101-56/2007-3
Ob-1013/08
Sindikat SKEI Iskara Feriti, s sedežem
Stegne 29, Ljubljana, se preimenuje, in
sicer se spremeni v IO SKEI Kolektor Magma – magneti in nano materiali. Pravila
sindikata se z dnem 18. 7. 2007 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana. Pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, pod
zaporedno št. 30.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-147/2007-17
Ob-3294/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 5. 3.
2008 izdal odločbo, v kateri je skladno 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 družb Merfin d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Merfin) in Merkur – trgovina in
storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202
Naklo (v nadaljevanju: Merkur), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o ustanovitvi konzorcija za prevzem družbe Merkur – trgovina in storitve
d.d., ki je bila sklenjena dne 2. 10. 2007. Na
podlagi te pogodbe je s strani ustanoviteljev konzorcija (družbe Merfin d.o.o., Banka
Koper d.d., Sava d.d., Euro-Veneto d.o.o.,
Interfin Naložbe d.d.) dne 2. 11. 2007 sledila
objava javne ponudbe za odkup vseh delnic
družbe Merkur. V postopku javne ponudbe,
ki se je iztekla dne 1. 12. 2007, so prevzemniki postali lastniki 98,44% vseh delnic
družbe Merkur, izključni nadzor nad družbo
Merkur pa je pridobila družba Merfin.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
v zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-6/2008-13
Ob-3295/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
18. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da je
koncentracija družb MTB Inženiring, družba za proizvodnjo, gradbeništvo, inženi-

ring in storitve, d.o.o., Meljska cesta 36,
2000 Maribor, in OPTE Ptuj proizvodno,
trgovsko in svetovalno podjetje, d.o.o.,
Žabjak 1, 2250 Ptuj, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
izključnega nadzora družbe MTB Inženiring
d.o.o. v družbi OPTE Ptuj d.o.o. na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega
deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor gradbeništva, ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-42/2008-6
Ob-3338/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
19. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da priglašena koncentracija družb Paine & Partners,
LLC, 950 Tower Lane, Suite 1150, Foster
City, CA 94404-2127, ZDA in Stab Erste
Holding GmbH, Wallersheimer Weg 100,
56070 Koblenz, Nemčija, ni podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
lastništva celotnega kapitala družbe Stab
Erste Holding s strani družbe Paine & Partners na podlagi pogodbe o nakupu delnic
navedene družbe, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil,
da priglašena koncentracija ne izpolnjuje
ekonomskih pragov iz prvega odstavka 12.
člena tega zakona. V takšnih primerih Urad
ne presoja vsebinsko skladnosti priglaše-

ne koncentracije s pravili konkurence, zato
je skladu z drugim odstavkom 38. člena
ZPOmK izdal odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-160/2007-7
Ob-3381/08
Urad RS za varstvo konkurence je 20. 3.
2008 na podlagi priglasitve koncentracije
družb izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07 – UPB-2) odločil, da je koncentracija družb DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana,
Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana in Media
SMVG, družba za načrtovanje in zakup
medijev, d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000
Ljubljana, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža
v družbi Media SMVG z dne 25. 10. 2007,
na osnovi katere sta družbi DZS in Dnevnik pridobile skupno 66,66% lastniški delež
v družbi Media SMVG, s čimer je družba
DZS, preko svoje odvisne družbe Dnevnik,
pridobila 66,66% vseh glasovalnih pravic, ki
izhajajo iz lastništva delnic, kar ji omogoča
izvajanje odločilnega vpliva na glasovanje
in sklepe organov podjetja Media SMVG,
kar pomeni koncentracijo v smislu druge
alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Koncentracija se nanaša na trg holdingov,
trg zakupa in prodaje medijskega prostora v tiskanih in spletnih medijih. Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala
oziroma krepila prevladujočega položaja, ki
bi hkrati pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3297/08
Osebe, ki imajo najmanj pet odstotni lastniški delež v premoženju izdajatelja Televideo d.o.o., so:
– Stanislav Grah, Mala vas 23b, 1000
Ljubljana,
– Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26,
1521 Ljubljana.
Ob-3340/08
Medij: ETV.
Izdajatelj: ETV mediji in turizem d.o.o.,
Loke pri Zagorju 22, Kisovec, direktor Boštjan Vidmar.
Lastniki: Janez Vidmar, Obrezija 20, Iz
lake.

Stran

1235

Stran

1236 /

Št.

31 / 28. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Ob-3325/08
Družba R-Holding, družba za investiranje in nepremičnine, d.d., 1000 Ljubljana,
Dunajska cesta 9, 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 R-Holding, d.d. je v ta namen
kot prenosna družba Okrožnemu sodišču
v Ljubljani (registrsko sodišče) že predložila
delitveni načrt z vsemi prilogami.
Delničarjem je na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin
v zvezi z delitvijo.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
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.
R-Holding, d.d.
Viljevac Daniel, direktor
Ob-3296/08
Bar – Pub »Beli vitez« Lovrenčič Irena
s.p., Dolge njive 14, 2232 Voličina, z matično številko 1075080, v skladu z določili 75.
člena Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da namerava
izvesti statusno preoblikovanje podjetnika
s prenosom podjetja na prevzemno družbo
Tajga proizvodno, storitveno, trgovsko podjetje d.o.o., Dolge njive 14A, 2232 Voličina,
z matično številko 5803322000, v skladu
s 673. členom ZGD-1. Presečni dan prenosa podjetja je 30. 6. 2008.
Bar – Pub »Beli vitez«
Lovrenčič Irena s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3298/08
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-3299/08
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
Ob-3300/08
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

Sklici skupščin
Ob-3384/08
Preklic
Nadzorni svet družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d. v likvidaciji, obvešča delničarje, da se skupščina družbe, sklicana za
sredo, 2. 4. 2008, v prostorih Doma kulture
(mala dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje,
prekliče.
Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.
v likvidaciji
nadzorni svet
Ob-3319/08
Likvidacijski upravitelj družbe BTC Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji, Partizanska cesta 79, Sežana, v skladu z 9.2. točko
Statuta družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev družbe BTC Terminal
Sežana d.d. – v likvidaciji,
ki bo v torek, 6. maja 2008 ob 14. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Partizanska
cesta 79, Sežana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Izvolijo se organi skupščine:
– Za predsednika skupščine se imenuje
Ljubo Koler.
– Za preštevalko glasov se imenuje Vera
Zabukovec.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe BTC Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji.
Predlog sklepa glavnega delničarja družbe Emona Obala trgovski sistem d.o.o., Verovškova ulica 72, Ljubljana, skladno z 296.
in 384. členoma ZGD-1:
1. Družba Emona Obala trgovski sistem d.o.o., Verovškova ulica 72, Ljubljana,
matična številka: 5158460 (v nadaljevanju:
glavni delničar) je imetnik 344.704 delnic izdajateljice družbe BTC Terminal Sežana d.d.
– v likvidaciji, ki upoštevajoč drugi odstavek
384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo
98,43 odstotni delež v osnovnem kapitalu
družbe BTC Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji oziroma v povezavi z 249. členom
ZGD-1 predstavljajo 99,91 odstotni delež
vseh delnic družbe BTC Terminal Sežana
d.d. – v likvidaciji z glasovalno pravico.
2. Vse delnice družbe BTC Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji, s sedežem Partizanska cesta 79, Sežana, matična številka:
5107806, katerih imetnik ni glavni delničar,
se prenesejo na glavnega delničarja Emona Obala trgovski sistem d.o.o., za plačilo
primerne denarne odpravnine iz točke 4.
tega sklepa upravičencem iz točke 5. tega
sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v 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 register, pri
Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe BTC Terminal
Sežana d.d. – v likvidaciji, Partizanska cesta
79, Sežana, z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
4. Glavni delničar Emona Obala trgovski sistem d.o.o. je dolžan nemudoma po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register
upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 12,41 EUR za vsako delnico
družbe BTC Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji. Denarna plačila se od objave vpisa
izključitve do izplačila denarne odpravnine
upravičencem obrestujejo po obrestni meri
5 odstotkov letno.
5. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) V primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
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upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
b) V drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
6. Glavni delničar je s strani Banke Koper d.d. pridobil izjavo, da je le-ta solidarno
odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem izplačal denarno
odpravnino za pridobljene delnice.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo,
ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava za
sejo prispe na sedež skupščine najkasneje
tri dni pred sejo skupščine. Prijavi pooblaščencev mora biti pisno priloženo pooblastilo delničarja.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled, po predhodni najavi na sedežu
družbe in pri likvidacijskemu upravitelju na
naslovu Verovškova ulica 72, Ljubljana, od
dneva objave v Uradnem listu RS dalje,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
BTC Terminal Sežana d.d. - v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Jurij Tršan
Št. 81/08
Ob-3348/08
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Lipa Ajdovščina d.d., sklicuje uprava družbe
12. skupščino
delničarjev družbe Lipa Ajdovščina,
Tovarna pohištva d.d., Lokarjev
drevored 1, Ajdovščina,
ki bo dne 29. 4. 2008 ob 12. uri, v upravni
stavbi družbe na naslovu Lokarjev drevored
1, 5270 Ajdovščina.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenuje se predsedujoči skupščine, dva preštevalca glasov
ter notar.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah – 1 se osnovni kapital družbe, ki
znaša 4.260.557,00 €, razdeljen na 102.100
kosovnih delnic poveča z izdajo novih
28.757 kosovnih delnic tako, da se osnovni
kapital družbe poveča za 1.200.029,00 € na
5.460.586,00 €.
2. Skupščina v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 pooblašča upravo in nadzorni svet, da
uskladita besedilo statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine in njegov čistopis
predložita registrskemu sodišču.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja mandatnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
tisti delničarji, ki družbi najmanj tri delovne
dni pred skupščino družbe najavijo svojo
udeležbo na skupščini v pisni obliki.
Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.
Gradivo za skupščino je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
predsednik uprave
Anton Smrdelj, univ. dipl. ing.
Št. 8/08
Ob-3353/08
Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Hmezad export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo
10. skupščino
družbe Hmezad export-import, d.d.,
ki bo v prostorih družbe Hmezad
export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310
Žalec, dne 6. 5. 2008, ob 10. uri, s sledečim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev povabljenega notarja.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Uprava predlaga k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k tč. 1:
a) Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.
b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Mitja Tajnška, za preštevalki glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da seji prisostvuje vabljeni notar.
Sklep k tč. 2:
Ugotovi se, da na podlagi odstopne izjave z dne 11. 1. 2008 preneha mandat članu
nadzornega sveta Jožetu Času.
Ugotovi se, da na podlagi odstopne izjave z dne 10. 3. 2008 preneha mandat članu
in predsedniku nadzornega sveta Andreju
Naraločniku.
Za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev in katerih mandat
začne teči z dnem sprejema tega sklepa,
se izvolita:
– Branka Neffat, univ. dipl. prav., EMŠO
1510952505892, stanujoča Rožna dolina c.
7/20, Ljubljana,
– Zdenka Jerenec, univ. dipl. ek., EMŠO
0404962505523 stanujoča Cesta proletarskih brigad 77, Maribor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda in ostalo
dokumentacijo, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica
14, 3310 Žalec, v tajništvu, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, od 28. 3. 2008 do vključno
6. 5. 2008.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
katerih delnice so sedem dni pred dnem za-
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sedanja skupščine vpisane v delniško knjigo
pri Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana, ob pogoju, da svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno s priporočeno
pošto najavijo upravi družbe najkasneje
v roku 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine
izkaže s pisnim pooblastilom.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. V primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hmezad export-import d.d.,
uprava
Ob-3364/08
Na podlagi 10. člena Statuta družbe in
295. člena Zakona o gospodarskih družbah
– ZGD-1 sklicuje uprava družbe Terme Lendava d.d., Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava
14. skupščino
delničarjev družbe Terme Lendava d.d.,
Tomšičeva 2/a, 9220 Lendava,
ki bo v sredo, 7. 5. 2008 ob 14. uri, v prostorih konferenčne sobe v hotelu Lipa.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
Predsednik skupščine: Slavko Fartelj,
univ. dipl. prav.
Uradna preštevalka glasov: Vivijana Raduha.
Vabljena notarka je: Romana Gajšek,
univ. dipl. prav.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave
o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep,
da bilančni dobiček, ki je izkazan v višini
607.273,58 EUR, ostane nerazporejen.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobri
delo teh dveh organov v poslovnem letu
2007.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
volitve novih članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Skupščina z današnjim dnem predčasno
odpokliče sedanja člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev:
a) Dušan Bencik, univ. dipl. ekon.,
EMŠO: 1501958500443, Nemčavci 2/a,
9000 Murska Sobota,
b) Marjan Maček, univ. dipl. ekon.,
EMŠO: 1602964500162, Sončna ulica 34,
9000 Murska Sobota.
Skupščina izvoli nova člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev:
a) mag. Andrej Šprajc, univ. dipl. ekon.,
EMŠO: 0506969501113, Bevkova 4, 8250
Brežice,
b) Slavko Fartelj, univ. dipl. prav., EMŠO:
2603974500098, Na bregu 32, 9226 Mo
ravske Toplice.
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Mandat novih članov nadzornega sveta
družbe traja 4 leta od dneva imenovanja na
skupščini.
4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata naslednji sklep:
Skladno z določili 648. člena ZGD-1 delniška družba Terme Lendava, Podjetje za
opravljanje dejavnosti turizma in gostinstva,
d.d., ki je vpisana v register pravnih oseb
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod
vložno številko 10114600 in matično številko 5165857, izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Vse delnice družbe poseduje edini delničar
Sava, družba za upravljanje in financiranje,
d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, matična številka: 5111358, kar se izkazuje z sklepom sodnega registra Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, opr. št. Srg 2008/14683
z dne 19. 3. 2008, ki je kot priloga sestavni
del zapisnika.
Sklep o preoblikovanju sprejema edini
delničar družbe. Družba nima lastnih delnic.
Navezujoč na določbe 651. člena ZGD-1
se ugotovi, da sklep o preoblikovanju ni izpodbijan, ker je sprejet po edinem delničarju. Ker so bila vsa razmerja s prejšnjimi
delničarji že urejena, skupščina ne odloča
o denarnih odpravninah delničarjem.
Skladno z določilom četrtega odstavka
648. člena se delniška družba preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, kot
sledi:
Firma družbe: Terme Lendava, podjetje
za opravljanje dejavnosti turizma in gostinstva, d.o.o.
Skrajšana firma: Terme Lendava d.o.o.
Sedež družbe je: Lendava.
Poslovni naslov družbe je: Tomšičeva
2/a, 9220 Lendava.
Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.189.818,06 EUR. Delnice, ki so bile doslej vpisane v statutu, se spremenijo v poslovne deleže. Ker so vse delnice družbe
v rokah edinega družbenika, le-ta odslej
poseduje en poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 3.189.818,06 EUR,
kar predstavlja 100% skupnega osnovnega
kapitala družbe.
Dejavnost družbe ostane nespreme
njena.
Mandat člana uprave delniške družbe
traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register preneha pooblastilo za zastopanje upravi.
O imenovanju poslovodje – zastopnika
družbe bo odločal nadzorni svet družbe.
Z dnem vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
v sodni register prenehajo veljati določbe
statuta delniške družbe ter prične veljati Akt
o ustanovitvi družbe, ki ga je podpisal edini družbenik Sava, družba za upravljanje
in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj.
Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od dneva vpisa preoblikovanja v sodni
register.
Vsa preostala razmerja v družbi, ki veljajo za enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, so vsebovane v Aktu o ustanovitvi, ki
je sestavni del in priloga tega sklepa.
Edini družbenik družbe nastavlja knjigo sklepov skladno z določili 526. člena
ZGD-1.
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5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet družbe predlaga naslednji
sklep: za revizorja družbe se za poslovno
leto 2008 imenuje revizorsko hišo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
Glasovalno pravico lahko uveljavljajo delničarji, ki so lastniki delnic na dan
30. 4. 2008. Pisna pooblastila je potrebno
deponirati na sedežu družbe do vključno
4. 5. 2008. Prihod na skupščino se začne
ob 13.30, zato da delničarji podpišejo listo
navzočih ter prevzamejo glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
identificirajo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Morebitni nasprotni predlogi morajo biti podani v pisni obliki
z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih
dneh po objavi tega sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2007 in
pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila je delničarjem dostopno na sedežu družbe. Gradivo
k točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Terme Lendava d.d.
uprava
Franc Huber, univ. dipl. ekon.
Ob-3365/08
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d. na podlagi XIII.A. točke statuta banke
sklicuje
skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.,
ki bo v torek, 29. 4. 2008, ob 12.30,
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalko glasov se imenuje Vukoja
Marija.
Ugotovi se prisotnost vabljenega no
tarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2008.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme plan razvoja in
temelji poslovne politike za leto 2008 po
predlogu uprave banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2007.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem
nadzornega sveta banke.

5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme predlog
uporabe bilančnega dobička v letu 2007,
in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega
leta 2007 v višini 7.590.648,80 EUR ne deli
delničarjem in se v celoti razporedi v druge
rezerve iz dobička.
5.2. Skupščina banke podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2007.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
7. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
Statut banke se dopolni in spremeni, tako da se v IV. členu statuta za točko
IV.B.(d) doda nova točka z oznako IV.C.,
ki se glasi:
»Uprava je pooblaščena, da do 30. 4.
2009 poveča osnovni kapital banke za največ 662.450,37 EUR (odobreni kapital).
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo ustreznega števila novih navadnih
imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede le
z denarnimi vložki.
Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 15 dni.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
prilagodi statut družbe, tako da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.«
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
8.1. Statut banke se dopolni in spremeni
v točki XIX.D., ki se po novem glasi:
»Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo. Podrobna določitev pooblastil, organizacije, članstva in sprejema sklepov se navede v poslovniku revizijske komisije, ki ga
sprejme nadzorni svet.«.
8.2. V skladu s spremembami statuta
banke skupščina sprejme čistopis statuta
banke, ki je v prilogi sestavni del tega
sklepa.
9. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, od 28. 3. 2008
dalje. Skupščine banke se imajo pravico
udeležiti delničarji banke, v korist katerih
so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, 10 dni pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega
pooblastila.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
uprava banke
dr. France Arhar
dr. Heribert Fernau
mag. Stefan Vavti
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Zavarovanja terjatev
SV 178/08
Ob-3369/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 178/08 z dne 25. 3.
2008, sta bila stanovanje z oznako 07 v skupni neto izmeri 48,64 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Koroška cesta 36, Tržič, stoječe na parc.
št. 110, k.o. Tržič in prostor v kleti z oznako
7 K v izmeri 1,10 m2, ki se nahaja v isti stavbi, last Ermina Smailovića, Kovorska cesta
57, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 3. 2008, sklenjene s prodajalcem Janezom Gregorcem,
Sp. Vetrno 03, Križe in stanovanje v neto
izmeri 53,74 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ravne
02, Tržič, stoječe na parc. št. 390/1, k.o.
Tržič, last Zumrete Mulalić, Ravne 02, 4290
Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 07/02 z dne 29. 1. 2002,
sklenjene s prodajalcem BPT Tržič d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljena v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 87.000,00 CHF, z letno pogodbeno obrestno mero, ki sestoji iz povprečja 3 in 12 – mesečnega Liborja + 1,75%,
z odplačilom kredita v 360 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade
1. 5. 2008, zadnja pa 1. 4. 2038, z odpoklicem zavarovane terjatve, z ostalimi pp.
SV 187/08
Ob-3370/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 187/08 z dne 20. 3.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje št.
4 v I. nadstropju, v izmeri 74,10 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Maistrova ulica 13, 2212 Šentilj v Slovenskih
goricah (prej na naslovu Šentilj v Slovenskih
goricah 118d), stoječi na parc. št. 969/19,
k.o. Šentilj v Slovenskih goricah in katero je
zastavitelj Gorjup Janez pridobil v izključno
last na podlagi notarskega zapisa, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2. 2008, opr. št.
SV 116/08, z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 13. 3. 2008, kar vse je bilo sklenjeno
s prodajalcema Košir Gregorjem in Dino,
zastavljena v korist banke – upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, matična številka 1319175,
v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnice in poroka ter
plačnika v višini 94.446,00 CHF, z obrestno
mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz
6 – mesečnega CHF Liborja + 1,45% letno, v primeru zamude z zakonitimi zamudnimi obrestmi, z vračilom glavnice v 180
mesečnih anuitetah, ki zapadajo v plačilo
zadnji dan v mesecu v mesečnih razmakih
po zapadlosti prve anuitete, z možnostjo
konverzije kredita iz CHF v EUR s strani
kreditojemalke, pod pogoji določenimi v 11.
členu kreditne pogodbe št. 124293, z možnostjo predčasne zapadlosti ali enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani
upnice v primerih, natančno določenih v kreditni pogodbi št. 124293, z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela

z uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan
31. 3. 2023 – oziroma na odpoklic upnice.
SV 179/2008
Ob-3371/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 179/2008 z dne
21. 3. 2008, je stanovanje št. 23 v skupni izmeri 70,10 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Kardeljeva
cesta 080, Maribor, ki stoji na parc. št. 84,
k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnik je
Dejan Lenc, EMŠO 0407980500465, stanujoč Ulica Pariške komune 040 a, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 2. 2008,
sklenjene med Hvalec Heleno kot prodajalko in Lenc Dejanom kot kupcem, na podlagi
originalne overjene darilne pogodbe z dne
5. 1. 1993, sklenjene med Ivanko Tekavc kot
darovalko in Heleno Bezjak kot obdarjenko ter na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-1667/91
z dne 16. 1. 1992, sklenjene med Ministrstvom za notranje zadeve kot prodajalcem
in Ivanko Tekavc kot kupovalko ter garsonjera številka 5, v skupni izmeri 24,19 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Pariške komune 040 a,
2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 1645, k.o.
Tabor, katere lastnika sta Tanja Lenc, EMŠO
2603959505369, stanujoča Ulica Pariške
komune 040 a, Maribor, do 3/4 od celote in
Dejan Lenc, EMŠO 0407980500465, stanujoč Ulica Pariške komune 040 a, Maribor, do
1/4 od celote, na podlagi originalne overjene
prodajne pogodbe št. Z 192-1361/91-334-SJ
z dne 15. 2. 1993, sklenjene med Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot
prodajalcem in Tanjo Lenc ter Lenc Mladenom kot kupcema in na podlagi sklepa
o dedovanju, opr. št. II. D 826/98 z dne
14. 5. 1999, zastavljeno v korist UniCredit
Banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 166.100,00 CHF
s pripadki.
SV 762/2008
Ob-3372/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-762/2008 z dne 21. 3.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje št.
18 v III. nadstropju, v izmeri 40,54 m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Zelena pot
23, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 242/3,
k.o. Trnovsko predmestje, last zastaviteljev
Ivana Poredoša, Ljubljana, Zelena pot 23,
EMŠO 0402962500332, do 7/12 ter Renate
Jovanović, Mirna, Pod Radovnico 10, EMŠO
2905963505655, Zdenke Vidic, Št. Jurij 15,
EMŠO 2601956505527, Mirana Poredoša, Ljubljana, Lepodvorska ulica 3, EMŠO
0402962500170, Zlata Orehova, Mirna,
Glavna cesta 53, EMŠO 2110966500694
in Andreje Poredoš, Ljubljana, Črtomirova
ulica 16, EMŠO 1106958505619, vsakega do 1/12, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
III D 699/2007 z dne 9. 10. 2007 in sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani,

opr. št. III D 1519/2007 z dne 9. 10. 2007,
zastavljeno v korist upnice Deželne banke
Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000
Ljubljana, matična št. 5349907000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.000,00
EUR s pripadki.
SV 478/2008
Ob-3373/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 478/2008 z dne 20. 3.
2008, je stanovanje št. 26 v VI. nad., v izmeri 72,02 m², v stanovanjski stavbi Prušnikova
ul. 4, parc. št. 929/12, k.o. Sp. Radvanje,
last Požarnik Nade, stanujoče Hoče, Pivola
31 h in Požarnik Marka, stanujočega Maribor, Prušnikova ulica 4, na temelju kupoprodajne pog. z dne 15. 11. 1991 in sklepa
o dedovanju, opr. št. II D 231/2004 z dne
30. 11. 2004, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 112.000,00 EUR s pp.
SV 479/2008
Ob-3374/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ines Bukovič
iz Maribora, opr. št. SV 479/2008 z dne
20. 3. 2008, je stanovanje št. 34/VII v izmeri
73,36 m², s kletno shrambo v izmeri 1,90 m²,
v stavbi v Mariboru, Kardeljeva 76 – parc.
št. 431, k.o. Sp. Radvanje, last Frangeš
Davida, stan. Maribor, Frankolovska 23, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
2008, zastavljeno v korist upnice Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.700,00 EUR s pp.
SV 502/2008
Ob-3375/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 502/2008 z dne 25. 3.
2008, je poslovni prostor v pritličju v izmeri
271,92 m², poslovni prostor v I. nadstropju
v izmeri 95,60 m², poslovni prostor v pritličju
v izmeri 302,33 m², enosobno stanovanje
v III. nadstropju v izmeri 58,70 m², enosobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri
48,15 m², dvosobno stanovanje v III. nadstropju v izmeri 88,01 m², trisobno stanovanje s kabinetom v III. nadstropju v izmeri
165,37 m², enosobno stanovanje v III. nadstropju v izmeri 48,17 m², enosobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri 60,30 m² in
trisobno stanovanje v II. nadstropju v izmeri
178,97 m², vse v stavbi v Mariboru, Partizanska 11 – parc. št. 1205/1, k.o. Maribor
Grad, last družbe Dodoma d.o.o., na temelju 3 prodajnih pogodb, vseh z dne 26. 2.
2008, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
600.000,00 EUR s pp.
SV 195/2008
Ob-3388/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 26. 3. 2008, opr. št. SV 195/2008,
je bilo trisobno stanovanje št. 16 v 3. nadstropju in enako oštevilčeni kletni prostor,
vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Gosposvetska ulica 13, Kranj, stoječi na zemljišču parc. št. 887/6, k.o. Kranj, vl. št. 2356,
v skupni izmeri 69,40 m2, last zastavitelja
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Stanislava Gruma, Gosposvetska ulica 13,
Kranj, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 12. 1993, sklenjene s Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije kot prodajalcem, zastavljeno
v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR s pripadki,
z obrestno mero v višini vsote 6-mesečnega
Euribor + 1,30 odstotnih točk letno ter zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2023.
SV 210/08
Ob-3389/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 210/08 z dne 21. 3. 2008,
sta bili nepremičnini, ki še nista vpisani v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, in sicer
poslovni prostor v izmeri 20,20 m2, v pritličju
lamele E, stanovanjske hiše v Žalcu, Mestni
trg 4, ki stoji na parc. št. 142/15, k.o. Gotovlje, last kreditojemalca, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 12. 4. 2006, sklenjene med
Chip d.o.o. kot prodajalcem in Sedminek
Gašperjem kot kupcem ter poslovni prostor
v izmeri 23,80 m2, v pritličju stanovanjske
hiše v Žalcu, Mestni trg 4, ki stoji na parc. št.
142/15, k.o. Gotovlje, last kreditojemalca, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 4. 2006,
sklenjene med Zaletel Mileno kot prodajalko
in Sedminek Gašperjem kot kupcem, zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, matična
številka 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve upnice v znesku 46.000,00 EUR,
z zapadlostjo zadnje anuitete 12. 3. 2018,
z nespremenljivo obrestno mero 7,53%,
v primeru zamude z zamudnimi obrestmi
in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 374/2008
Ob-3390/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 374/2008 z dne 5. 3.
2008, je stanovanje v mansardi v približni izmeri 95 m² in kletni boks – v hiši na naslovu
Praprotnikova 1, Maribor – parc. št. 413/2,
k.o. Maribor grad in je med drugimi pripisano pri identifikacijski št. 9999/114, vpisani
pri vl. št. 1616/1, k.o. Maribor grad, solast
Dvoršak Nevenke in Dvoršak Maruške,
obe stanujoči v Mariboru, Praprotnikova 1,
na temelju kupoprodajne pog. z dne 20. 2.
2008, s prilogami, zastavljeno v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 53/2007
Os-3301/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 53/2007 sklep
z dne 19. 3. 2008:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Ovtar, Družba za gradbeništvo, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Celjska cesta
39/a, Vojnik in njegovimi upniki, ki bo dne
23. aprila 2008 ob 14. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču,
v času uradnih ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen
ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu;
upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo
dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 3. 2008
St 77/2006
Os-3302/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 77/2006 sklep z dne 19. 3. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Rogaška Dekor, proizvodnja unikatnih steklenih izdelkov d.o.o., Kozje 194, Kozje
(matična številka: 1722620, ID št. za DDV:
SI94568901), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Rogaška Dekor,
proizvodnja unikatnih steklenih izdelkov
d.o.o., Kozje 194, Kozje (matična številka:
1722620, ID št. za DDV: SI94568901), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 3. 2008
St 95/2004
Os-3303/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2004 sklep z dne 19. 3. 2008:
V stečajni zadevi St 95/2004 nad dolžnikom: Organizacijske storitve Janko
Grobelšek s.p., Železarska cesta 2, Štore – v stečaju, se razpiše II. narok za preizkus terjatev za dne 28. maja 2008 ob 9. uri
v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 3. 2008
St 46/2007
Os-3304/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2007 sklep z dne 14. 3. 2008:

1. To sodišče je dne 7. 8. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Bar Atom Mitja Renier s.p., Tržaška c. 4,
Podčetrtek, z dne 6. 8. 2007 in dne 14. 3.
2008 ob 15. uri odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Bar Atom Mitja Renier s.p., Tržaška c. 4, Podčetrtek (matična
št.: 5138796, ID št. za DDV: 15975533),
začne in takoj zaključi, v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Bar Atom Mitja
Renier s.p., Tržaška c. 4, Podčetrtek (matična št.: 5138796, ID št. za DDV: 15975533),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2008
St 23/2007
Os-3305/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2007 sklep z dne 17. 3. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gradbeništvo »Adi« Admir Mehmedović
s.p., Trg mladosti 6, Velenje – v stečaju
(matična številka: 1371401, ID št. za DDV:
61195774) se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Gradbeništvo
»Adi« Admir Mehmedović s.p., Trg mladosti 6, Velenje – v stečaju (matična številka:
1371401, ID št. za DDV: 61195774) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 3. 2008
St 13/2005
Os-3306/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2005-249 z dne 18. 12. 2007 v zvezi
s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani opr.
št. III Cpg 6/2008 z dne 31. 1. 2008 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
JEM Jeseniške mesnine d.d. – v stečaju,
Sp. Plavž 14, Jesenice in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku dne 14. 12. 2007.
Ugotovilo je, da je dolžnik razvrstil upnike
in njihove terjatve glede na način poplačila
v tri razrede, in sicer:
– razred A: upniki s terjatvami, na katere
prisilna poravnava ne učinkuje,
– razred B: upniki s terjatvami, za katere
je predvideno poplačilo v denarju v višini
7,2 % v roku 6 mesecev od pravnomočno
potrjene prisilne poravnave,
– razred C: upnik Bala Bled d.o.o., pro
izvodnja, trgovina, zastopanje, Finžgarjeva
8, Bled, ki je konvertiral terjatev v kapital
dolžnika.
Terjatev upnika Bala Bled d.o.o., pro
izvodnja, trgovina, zastopanje, Finžgarjeva
8, Bled, ki je konvertiral svojo terjatev v lastniški delež dolžnika z dnem pravnomoč-

nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave
preneha.
Ugotovi se, da je Bala Bled d.o.o., pro
izvodnja, trgovina, zastopanje, Finžgarjeva
8, Bled, dne 15. 3. 2007 sodišču predložila
izjavo, s katero nepreklicno izjavlja, da kolikor družba JEM d.d. v stečaju po pravnomočno potrjeni prisilne poravnavi ne bo
poravnala terjatev v skladu z načrtom finančne reorganizacije, bo te terjatve poplačala ona.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka.
Stečajni postopek nad dolžnikom JEM
Jeseniške mesnine d.d. – v stečaju, Sp.
Plavž 14, Jesenice, se ustavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 3. 2008
St 70/2002
Os-3307/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Modna konfekcija d.d., Ljubljana – v stečaju, za dne 5. 5. 2008 ob 10.
uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. II/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2008
Lik 5/2008
Os-3308/08
To sodišče je s sklepom Lik 5/2008 dne
19. 3. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Naš laz, Zavod za razvoj podeželja, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška 1,
matična številka 1305972, vložna številka
13080500, davčna številka 17945810.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Andrej Razdrih, Celovška 30, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva,
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 16. 6. 2008 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I., tukajšnjega sodišča Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2008
St 76/2004
Os-3309/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Horvat Janko s.p., Yuman, projektiranje, posredovanje in izvajanje del
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v gradbeništvu Maribor – v stečaju, šifra dejavnosti 74.203, matična št. 1265466,
davčna številka 82877777, 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 registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 2008
St 18/2007
Os-3310/08
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Pina,
trgovina na drobno, Babšek Aleš s.p.
– v stečaju, Lackova cesta 39a, Maribor,
za dne 12. 5. 2008 ob 10. uri v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2008
St 6/2007
Os-3311/08
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
v stečajni zadevi samostojnega podjetnika
Cvetka Zupana s firmo Zupan Cvetko, Trgovina, gostinstvo in storitve s.p. – v stečaju, Trniče 06/c, Marjeta na Dravskem
polju, dne 6. 5. 2008 v sobi št. 240 ob 13.15
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Mariboru
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9.
do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Sodišče še opozarja, da v osnutku ni terjatve hipotekarnega upnika, ki jo je imel do
stečajnega dolžnika kot fizične osebe in da
bo zanjo lahko na naroku za glavno razdelitev uveljavljal pravico do poplačila. Če bo
to storil, bodo lahko ostali upniki njegovi
terjatvi in pravici do ločenega poplačila na
naroku nasprotovali.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2008
St 8/2008
Os-3312/08
1. Z dnem 14. 3. 2008 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom IPS
group – trgovina in storitve d.o.o., Ulica
Štefana Kovača 9, Murska Sobota (davčna številka 56008821, matična številka
1482203).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka
tega stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100088.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 24. 6. 2008 ob 14.15 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
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6. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil dne 14. 3. 2008 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2008
St 61/2007
Os-3313/08
1. Z dnem 14. 3. 2008 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Obnova
– Spektra, opravljanje storitev Murska
Sobota d.o.o., Kopališka 2 (davčna številka 52322211, matična številka 5805449).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, Boračeva 50, 9252 Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka
tega stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100617.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 24. 6. 2008 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 14. 3. 2008 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2008
St 38/2005
Os-3314/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika FAE Poslovne storitve d.o.o.,
Vrtojba, Pod Lazami 44, 5290 Šempeter
pri Gorici, zunaj naroka dne 14. 3. 2008
sklenilo:
1. Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
kot ga je pripravila stečajna upraviteljica dne
12. 3. 2008, ki je sestavni del izreka tega
sklepa.
2. Narok na obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev bo dne 21. 5. 2008 ob
10.30 v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča
v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. do 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16.30.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 3. 2008
St 9/2004
Os-3315/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2004
z dne 21. 2. 2008 v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Jakob Trade, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Ob Šumcu 9, Mežica, sklenilo:

Terjatve iz stečajne mase stečajnega
dolžnika Jakob Trade, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Ob Šumcu 9,
Mežica, ki jih v stečajnem postopku ni bilo
mogoče unovčiti, se prenesejo na posamezne upnike, ki imajo ugotovljene terjatve,
kolikor jih bodo le-ti pripravljeni prevzeti.
Soglasje za prevzem posameznih terjatev naj upniki stečajnemu senatu sporočijo
s pisno vlogo v 30 dneh od objave tega
oklica.
V vlogi naj zapišejo, terjatev do katerega
dolžnika so pripravljeni prevzeti.
O prenosu terjatev bo stečajni senat odločal ob zaključku postopka, pri čemer bo
upošteval želje upnikov in višino ugotovljenih terjatev.
Podatke o terjatvah, ki so v stečajni masi,
lahko upniki dobijo pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku na tel. št. GSM
031-314-020.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 2. 2008
St 3/2008
Os-3328/08
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom CELK Center za razvoj podeželja, Na Fari 36a, Prevalje, matična številka
1809067000, davčna številka 56964102.
II. Odslej se ime dolžnika glasi CELK
Center za razvoj podeželja, Na Fari 36a,
Prevalje – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj
Gradec.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
28. 5. 2008 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000
točk (158,57 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 3. 2008
St 8/2008
Os-3329/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2008,
z dne 20. 3. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Orlač Ivan s.p. – Orfej avto
taxi, Potrčeva cesta 32, Ptuj, matična številka 2038641, davčna številka 54869757,
šifra dejavnosti 49.320.
Odslej firma glasi: Orlač Ivan s.p. – Orfej
avto taxi, Potrčeva cesta 32, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 6.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 3. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 3. 2008
St 60/2007
Os-3330/08
To sodišče je dne 19. 3. 2008 s sklepom, opr. št. St 60/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Z. G. D. Zaključna
gradbena dela, Elizabeta Solina s.p., Rogozniška cesta 35, 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 19. 3. 2008
St 6/2008
Os-3331/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 6/2008 dne 20. 3. 2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Orehek,
pekarna, slaščičarna in trgovina, d.o.o.,
Savska loka 22, 4000 Kranj, matična številka 5841267.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman, Pregljeva ulica 31, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
evrske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR,
na račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na
št. 11-42170-7110006-55400608, za pravne osebe in račun št. 0110 0845 0085 872,
sklic 11-42170-7110006-55400608, za fizične osebe in zasebnike.
Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. UniCredit Banka Slovenije d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
2. Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
1000 Ljubljana,
3. Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor,
4. Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
5. Aida Čekić, Savska loka 22, 4000 Kranj
– predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 20. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 2008
St 54/2007
Os-3332/08
To sodišče je dne 19. 3. 2008 s sklepom, opr. št. St 54/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni porav-

navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Mlinarič Emil s.p.
– ATEM – Izdelovanje tekstilnih izdelkov,
Bercetova ulica 1, Središče ob Dravi –
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 19. 3. 2008
St 199/2007
Os-3333/08
To sodišče je s sklepom St 199/2007
dne 19. 3. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Klančišar Franc s.p., Cvetličarna Aci, Dunajska 158, Ljubljana,
matična številka 16686330, davčna številka
57729662, ter nato z istim sklepom ta postopek 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 19. 3. 2008
St 26/2008
Os-3334/08
To sodišče je s sklepom St 26/2008 dne
19. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Hipoteja, družba za proizvodnjo
in storitve d.o.o., Spodnje Gameljne 56,
Ljubljana, matična številka 5996520, davčna številka 58395938.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 6. 2008 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2008
St 217/2002
Os-3335/08
To sodišče je s sklepom St 217/2002
dne 19. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika G-Alles d.o.o.
Borovnica, Dol 14 – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2008
St 80/2006
Os-3336/08
To sodišče je s sklepom St 80/2006 dne
19. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Center Avto d.o.o., Tržaška
132, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2008
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St 34/2008
Os-3343/08
To sodišče je s sklepom St 34/2008 dne
21. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mondi, splošna gradbena dela
d.o.o., Pokopališka ulica 40, Ljubljana,
matična številka 2111624, številka dejavnosti F/45.450, davčna številka 39037380, št.
reg. vl. 14201000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Dvorakova 8, 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 20. 6. 2008 ob 10. uri, v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2008
St 34/2008
Os-3356/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2008 z dne 19. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom
Gorazdom Berglezom s firmo Transport
Berglez, Berglez Gorazd, s.p., Falska cesta 88, Ruše.
Odslej se dolžnikova firma glasi Transport Berglez, Berglez Gorazd, s.p. – v stečaju, Falska cesta 88, Ruše, njegova matična številka je 5391747, šifra njegove
dejavnosti pa 60.240.
Za stečajno upraviteljico je določena Aleksandra Kaučič Klanjšek, univ. dipl. ekonomistka, stan. Confidentijeva 2, Kamnica.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče
v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14,
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000,00
točk (164,20 EUR). Vplačati jo morajo
na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča, in sicer za pravne osebe na račun št.
01100-8450088006 in za fizične osebe na
račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 00 01-001003408).
Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 6.
2008 ob 9. uri, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol
gove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2008
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Izvršbe
Z 16/2007
Os-2295/08
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenje, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva 18,
Novo mesto, zoper dolžnika Kuplenik Milana, Resljeva cesta 1, Kostanjevica na Krki,
zaradi zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah, zarubilo nepremičnino, to je
stanovanje št. 6, v drugem nadstropju hiše
na naslovu Resljeva 1, Kostanjevica na Krki,
parc. št. 505, ki obsega 79,17 m2, in sicer
kuhinjo v izmeri 13,27 m2, sobo v izmeri
14,40 m2, sobo v izmeri 8,20 m2, hodnik v izmeri 5,39 m2, kopalnico v izmeri 4,70 m2,
shrambo v izmeri 1,66 m2 in druge prostore
v izmeri 11,15 m2.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnica zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 2. 2008
In 325/2006
Os-2902/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. In 325/2006
z dne 12. 9. 2006, je bila v izvršilni zadevi
upnika Podjetja za stanovanjske storitve,
stanovanjske in poslovne storitve d.o.o.,
Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnico
Šibila Nado, Videm pri Ptuju 31, Videm pri
Ptuju, zaradi izterjave 125,59 EUR s pp,
po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje velikosti 56,57 m2,
ni vpisano v etažni lastnini, se nahaja v 2.
nadstropju v večstanovanjski hiši na naslovu
Videm pri Ptuju 31, 2284 Videm pri Ptuju,
vpisano pod parc. št. 247, pripisano pri vl.
št. 788, k.o. Pobrežje.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 3. 2008
In 272/2007
Os-2903/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 272/2007 z dne
17. 8. 2007, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, zoper dolžnico Bubnjar Matildo,
Kraigherjeva ul. 22, Ptuj, zaradi izterjave
810,61 EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje
št. 5, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Kraigherjeva ulica 22, Ptuj, parcelna številka 200, 201, 202, k.o. Ptuj, v izmeri 55,75 m2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 3. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7036/2007
Os-2172/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 6. 11. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Srebotnjak Dušana, Celje, Škapinova ulica 2, ki ga zastopa
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odv. družba Gregorin Štifter, Gregorin iz Celja, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 11. 2979, za podv. št. 2665/9, k.o.
Ostrožno, št. iden. 8.E, stan. raba v izmeri
60,30 m2, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot prodajalcem in Slovenske železarne Železarna
Štore, kot kupovalko.
Pogodba je bila po izjavi predlagatelja
postopka Srebotnjak Dušana 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 1. 2. 2008
Dn 502/2008
Os-2310/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 28. 1. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Cenc Nevenke,
stan. Zbelovska gora 43, Loče pri Poljčanah, ki jo zastopa Mejač Vesna s.p., Primadom Celje, uvedlo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 1993, za stanovanje,
vpisano v podvl. št. 988/18, k.o. Teharje,
št. ident. 17.E stan. raba v izmeri 75,07 m2,
Udarniška ulica 2, Štore, sklenjene med Železarno Štore Vzdrževanja, kot prodajalko
in Marijo Krevs, Udarniška 2, Štore kot kupovalko.
Lastninska pravica pri podv. št. 988/18,
k.o. Teharje, št. ident. 17.E, se predlaga
v korist Krevs Marije, roj. 29. 2. 1928, stan.
Udarniška ulica 2, Štore, do celote.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 2. 2008
Dn 3969/2007
Os-2645/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
5. 2. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Plaz Anice, Zadobrova 128, Škofja vas, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 10. 1991, za stanovanje
št. 7, v stanovanjski stavbi Celje, Savinova
ulica 7, v površini 42,39 m2, sklenjene med
prodajalcem GIP Ingrad Celje in Novak Marijo ter Novak Alojzem, Škofljica, Hribi 36,
kot kupcema. Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanjski rabi v izmeri 42,39 m2, na naslovu
Savinova ulica 7, Celje, št. identifikatorja
33.E, vpisanem v vl. št. 2434/34, k.o. Celje,
se zahteva v korist Plaz Anice in Plaz Antona, oba stan. Zadobrova 128, Škofja vas, za
vsakega do ene polovice celote.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2008
Dn 4252/2007
Os-2667/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 29. 1. 2008, Dn št. 4252/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Kapitol nepremičnine d.o.o., Bežigrajska 7,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe
z dne 18. 3. 1985, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Celje, kot prodajalko in Petrolom Ljubljana,
TOZD Trgovina na drobno Celje, kot kupcem, in sicer za stanovanje v Celju, Podjavorškova ulica 11, v izmeri 39 m2, nepremičnina 58.E, vpisana pri vl. št. 2474/59, k.o.
Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Kapitol
Nepremičnine d.o.o., Bežigrajska 7, Celje,
do celote.
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 20. 2. 2008
Dn 5770/2007
Os-2919/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka Silvana Kocjančiča in Milene Kocjančič, oba
Cesta na Markovec 63, Koper, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe
lastninske pravice, dne 12. 2. 2008 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe št. 617-K/P-15
z dne 2. 4. 1975, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Gorica Nova Gorica,
kot prodajalcem ter Samoupravno enoto za
družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu pri OSSS Izola, kot kupcem,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št.
617-K/P-15 z dne 2. 4. 1975, sklenjenega
med istimi osebami dne 26. 6. 1975,
– aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi št.
617-K/P-15 z dne 2. 4. 1975, sklenjenega
med istimi osebami dne 10. 9. 1975,
– aneksa št. 3 h kupoprodajni pogodbi št.
627-K/P-15 z dne 2. 4. 1975, sklenjenega
med istimi osebami dne 9. 2. 1976,
za nepremičnino, stanovanje v stanovanjskih stavbah LB-K/5 Kare III, Cesta na
Markovec, stavba stoječa na parc. št. 534,
stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju, stanovanje št. 9 (I/9), na naslovu cesta
na Markovec 63.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z idetn.
oznako 109.E, stanovanje v izmeri 73,87 m2,
podvl. št. 4197/34, k.o. Semedela, v družbe-
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ni lastnini, v uporabi SGP Koper, p.o. Koper,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št.
617-K/P-15 z dne 2. 4. 1975, aneksa št.
1 z dne 26. 6. 1975, aneksa št. 2 z dne
10. 9. 1975 in aneksa št. 3 z dne 9. 2. 1976,
vsi h kupoprodajni pogodbi št. 617-K/P-15
z dne 2. 4. 1975 in prodajne pogodbe, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Koper ter predlagateljema
št. 19/83-S z dne 25. 11. 1983 ter pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, št. 185/2007 z dne 19. 7. 2007, v korist Silvana Kocjančiča, Cesta na Markovec
63, Koper, EMŠO 1606949500038, do deleža 1/2 in Milene Kocjančič, Cesta na Markovec 63, Koper, EMŠO 0211950505126,
do deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 109.E, stanovanje v izmeri 73,87 m2,
ki se nahaja na naslovu Cesta na Markovec
63, Koper, vpisano v podvl. št. 4197/34,
k.o. Semedela, v družbeni lastnini, v uporabi SGP Koper, p.o. Koper, do celote, 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
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2008
Dn 6717/2007
Os-2920/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petrovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Zorana Mlekuža, Cesta na Markovec 6a, Koper,
ki ga zastopa odv. Andrej Borštnar iz Kopra,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 18. 2.
2008 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– prodajne pogodbe št. 836/92 z dne
10. 4. 1992, sklenjene med Liz Inženiring
p.o. Ljubljana, Kraigherjev trg 1, Ljubljana,
kot prodajalcem ter Žunić Božom, Cesta na
Markovec 6a, Koper, kot kupcem, za nepremičnino, štirisobno stanovanje, v drugem
nadstropju stanovanjskega bloka, stoječega
na parc. št. 543/32, k.o. Semedela, v Kopru,
Cesta na Markovec 6a, stanovanje v izmeri
75,72 m2 in klet št. 12 v izmeri 3,92 m2;
– menjalne pogodbe z dne 24. 9. 1992,
sklenjene med Mlekuž Zormanom in Mlekuž-Gačnik Jadranko ter Žunić Božom, za
nepremično, štirisobno stanovanje, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št. 843/32, k.o. Semedela,
v Kopru, Cesta na Markovec 6a, stanovanje v izmeri 75,72 m2 in klet št. 12 v izmeri
3,92 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 207.E, stanovanje v izmeri 79,64 m2,
podvl. št. 4077/16, k.o. Semedela, v lasti DO
Liz Inženiring Ljubljana, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, prodajne pogodbe št. 836/92
z dne 10. 4. 1992 in menjalne pogodbe
z dne 24. 9. 1992, v korist Zorana Mleku-

ža, Cesta na Markovec 6a, Koper, EMŠO
0305956500473, do deleža 1/2 in Jadranke Mlekuž-Gačnik, Cesta na Markovec 6a,
Koper, EMŠO 1809956505361, do deleža
1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 207.E, stanovanje v izmeri 79,64 m2,
ki se nahaja na naslovu Cesta na Markovec
6a, Koper, vpisano v podvl. št. 4077/16, k.o.
Semedela, last DO Liz Inženiring Ljubljana, 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 2008
Dn 5667/2007
Os-2921/08
Okrajno sodišče Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Dinka Nežiča in 2. Majde Nežič, oba Kvedrova cesta 12, Koper, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 12. 2. 2008 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupne pogodbe št. 050043-B6/22 z dne
28. 10. 1980, sklenjene med SGP Gorica
Nova Gorica – TOZD GO Koper, Obrtniška
30, Koper, kot prodajalcem ter Lama Dekani, kot kupcem, za nepremičnino, trisobno
stanovanje v stanovanjskem bloku na naslovu Kvedrova 12, Koper, stanovanje št.
23, v izmeri 76,48 m2,
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
7. 7. 1986, sklenjene med Delovno organizacijo Lama p.o. Dakani pri Kopru, kot
prodajalcem ter Dinkom Nežičem in Majdo
Nežič, oba Kvedrova 12, Koper, kot kupcema, za trisobno stanovanje v Kopru, Kvedrova 12, stanovanje š. 23, v podpritličju
stanovanjskega bloka št. 6, skupne izmere
72,45 m2, k.o. Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 23.E, stanovanje v izmeri 79 m2,
podvl. št. 4549/23, k.o. Semedela, v lasti
SGP Koper d.o.o., do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremični se
zahteva vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
050043-B6/22 z dne 28. 10. 1980, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 7. 1986
ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim št. 155/2007 z dne 17. 5.
2007, v korist Dinka Nežiča, Kvedrova cesta 12, Koper, EMŠO 0504954500096, do
deleža 1/2 in Majde Nežič, Kvedrova cesta
12, Koper, EMŠO 1605956505065, do deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 23.E, stanovanje v izmeri 79 m2, ki
se nahaja na naslovu Kvedrova cesta 12,
Koper, vpisano v podvl. št. 4549/23, k.o.
Semedela, last SGP Koper d.o.o., 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
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2008
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Dn 5763/2007
Os-2922/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Elektra d.d. Maribor, Kočevarjeva 11, Maribor,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, dne 13. 2.
2008 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer prodajne pogodbe št. 134/017-378/96 z dne 5. 11. 1996,
sklenjene med SKB – Investicijsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana,
kot prodajalcem in Elektro d.o.o. Maribor,
Kočevarjeva 11, Maribor, kot kupcem, za
poslovne prostore št. K-6, v izmeri 17,99 m2,
št. K-10, v izmeri 32,52 m2, št. P-7 v izmeri 19,43 m2 ter št. P-8 v izmeri 22,36 m2,
dograjene do 3. podaljšane faze, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem objektu
Mandrač, v Kopru, ki se nahaja na parc. št.
1298/1, 1298/12, 1298/3, 1298/4, 1584/2 in
1456/2, k.o. Koper.
Nepremičnine, ki so predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, so v zemljiški knjigi vpisane z ident.
oznako 15.E, poslovni prostor v izmeri
32,52 m2, podvl. št. 1235/14, k.o. Koper,
z ident. oznako 17.E, poslovni prostor v izmeri 40,35 m2, podvl. št. 1235/15, k.o. Koper
in z ident. oznako 25.E, poslovni prostor
v izmeri 19,34 m2, podvl. št. 1235/19, k.o.
Koper, vse last Sava IP d.o.o., do celote.
Pri zgoraj navedenih nepremičninah
se zahteva vknjižba lastninske pravice
na podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne litine, prodajne pogodbe št.
134/017-378/96 z dne 5. 11. 1996 ter overjenega zemljiškoknjižnega dovolila z dne
5. 10. 2007, v korist Elektra d.d., Kočevarjeva 11, Maribor, matična številka 5072034,
do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini z idetn. oznako 15.E, poslovni prostor v izmeri 32,52 m2, podvl. št. 1235/14, k.o. Koper,
z ident. oznako 17.E, poslovni prostor v izmeri 40,35 m2, podvl. št. 1235/15, k.o. Koper
in z ident. oznako 25.E, poslovni prostor
v izmeri 19,34 m2, podvl. št. 1235/19, k.o.
Koper, last Sava IP d.o.o., do celote, se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahtev oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 2. 2008
Dn 29191/2003
Os-657/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Emilije Kregar, Pod
Srobotnikom 44, Straža, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 5.E, vpisanem v podvl. št. 5411/5,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 12. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 29191/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 5/81-MG z dne
12. 1. 1981, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana, Trg MDB 14, Zavodom za
urejanje stavbnih zemljišč Vip p.o., Ljubljana, Tomažičeva cesta 10 in Vidmar Marijo,
Ljubljana, Voglelna 9, kot pričakovalko stanovanja.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10 1. 2008
Dn 37806/2004
Os-2316/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Godnjavec Božidarja,
Škofije 13, Šentvid pri Stični, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem št. 1.E, vpisanim v podvl. št. 3029/1,
k.o. Dravlje, dne 9. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 37806/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 73-4532 z dne
22. 3. 1973, za stanovanje z identifikatorjem
št. 1.E, podvl. št. 3029/1, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2008
Dn 23387/2005
Os-2317/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Claudie Virant, Pijavice 11, Tržišče, ki jo zastopa Ataurus, Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem št. 21.E, vpisanim v podvl.
št. 4850/21, k.o. Zg. Šiška, dne 9. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 23387/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
podjetjem Litostroj Holding d.d., Ljubljana in
Grubešič Miljko, št. pogodbe 0110/PD-644
z dne 4. 12. 1992, za stanovanje, ki ima
sedaj identifikacijsko številko 21.E, podvl.
št. 4850/21, k.o. Zg. Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1.
1993, sklenjene med Grubešič Miljko in Dacko Tomom, za stanovanje, ki ima sedaj identifikacijsko številko 21.E, podvl. št. 4850/21,
k.o. Zg. Šiška;
– menjalne pogodbe z dne 28. 5. 1993,
sklenjene med Grubešič Miljko in Dacko Tomom, za stanovanje, ki ima sedaj identifikacijsko številko 21.E, podvl. št. 4850/21,
k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2008
Dn 10125/2007
Os-2318/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Ru-
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pnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jerice Ručna, Celovška 108, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za enosobno stanovanje št. 58 v 8. nadstropju, na Celovški 108 v Ljubljani, s kletnim prostorom,
z identifikatorjem 119.E in 120.E, vpisano
v podvložku št. 4255/63, k.o. Zgornja Šiška,
dne 11. 1. 2008, opr. št. Dn 10125/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
1977, sklenjene med prodajalci Ivanom Purebrom, Pavlo Pureber, Ivano Kordiš, Almo
Colja in Elico Trobec, rojeno Ukmar, in kupovalko Ester Žnidaršič, Strma pot 7, Portorož,
za enosobno stanovanje št. 58 v 8. nadstropju, stolpnica v Ljubljani, Celovška 108;
– menjalne pogodbe z dne 7. 12. 1983,
sklenjene med Ester Žnidaršič Antolovič,
Strma pot 7, Portorož in Ano Ločniškar, Letoviška 18, Portorož.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
Dn 19180/2007
Os-2422/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Ilič, Prušnikova ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 24, na Prušnikovi 9 v Ljubljani,
v izmeri 19,44 m2, z ident. št. 88.E, vpisano
v podvl. št., k.o. 1994/88, dne 11. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 19180/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 16. 6. 1970,
sklenjene med Cilko Zmrzlikar in Kristino
Zmrzlikar, Koseze 18, Vodice nad Ljubljano,
kot darovalkama in Jožico Zmrzlikar, Koseze 18, Vodice nad Ljubljano, kot obdarjenko,
za idealni delež na garsonjeri v bloku PS II
Podgora, v k.o. Šentvid;
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.
1978, sklenjene med prodajalko Joži Lenassi, Celovška 353, Ljubljana in kupcema Ginom ter Stelio Visintin, Lovrečica bb, Umar,
za garsonjero na Celovški 353 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
Dn 24829/2007
Os-2423/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kristjana Očkerla, Ulica Hermana Potočnika
21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
stanovanje in pomožni prostor na naslovu
Ulica Hermana Potočnika 21, Ljubljana,
z identifikatorji št. 79.E in 80.E, podvl. št.

366/40, k.o. Nove Jarše, dne 17. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 24829/2007, izdalo izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe
št. 73-193-S z dne 28. 7. 1973, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis Ljubljana, Koritkova 2, katero zastopa direktor GFS Iko Ravnikar in
kupovalko Dragico Merzel, Potrčeva 2, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 50 v VI.
nadstropju, v približni stanovanjski površini
34, 26 m2, v bloku S-10, v stanovanjski soseski Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
Dn 8659/2006
Os-2424/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mirjane Langerholc Drofenik, Šibeniška 21,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 809/25, vl. št. 666,
k.o. Glince, dne 9. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 8659/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanjske hiše št. 04/04-466-458/91 z dne 4. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana - Šiška in kupcem Jernejem Lukancem, Kreljeva 12, Ljubljana, za stanovanjsko hišo na naslovu Kreljeva 12, Ljubljana,
ki stoji na parc. št. 809/25, vl. št. 666, k.o.
Glince.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
Dn 14405/2003
Os-2425/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Klemna Mira, Ulica bratov Učakar 88, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. G 9 v kleti, na naslovu Ulica
bratov Učakar 88-90, Ljubljana, z ident. št.
101.E, vpisano v podvl. št. 3783/55, k.o.
Zgornja Šiška, dne 11. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 14405/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1905
z dne 15. 2. 1979, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16, Celje
in kupcem Janezom Kordinom, Ulica Jana
Husa 3/4, Ljubljana, za garažni boks št. 9
v izmeri 15,15 m2, ki leži v kleti na zahodni
strani stanovanjskega objekta G 1-2, soseska SŠ-9 Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
Dn 6835/2005
Os-2465/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Saša Lalića, Golarjeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
121 v 10. nadstropju, na naslovu Jakčeva 2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 121.E,
podvl. št. 1259/121, k.o. Štepanja vas, dne
12. 2. 2008, pod opr. št. Dn 6835/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. 240/77 z dne 3. 10.
1977, sklenjene med prodajalcem Imos podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del
doma in v tujini p.o. Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1 in kupcem Proizvodnim podjetjem Perutnina Zalog, Agrokombinatska
84, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje
tip S-191, v X. nadstropju stolpnice SO-6
v Štepanjskem naselju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008
Dn 10174/2002
Os-2466/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vere Koželj, Tržaška 39, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Nadjuša Koželj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 54 v II. nadstropju, na naslovu Tržaška 39 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 54.E, podvl. št. 2984/54, k.o. Vič, dne
12. 2. 2008, pod opr. št. Dn 10174/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 22 dne 9. 9. 1963, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo
Dom 62 v Ljubljani, ki jo je zastopal predsednik upravnega odbora Ludvik Burger in
upravnik Viktor Žibert ter Marijo Koželj in
Vero Koželj, Stobovska 14, Domžale, za
trisobno stanovanje št. 54, v II. nadstropju
bloka B-4 ob Tržaški cesti v Ljubljani;
– zapisnika o razdružitvi solastnega
premoženja z dne 17. 6. 1992, sklenjenega med Mihaelom Koželjem, Arhinetova 9,
Ljubljana, Mojco Koželj, Senčna pot 12a,
Portorož in Katjo Koželj Jelinčič, Mladinska
6, Izola.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008

Dn 32138/2007
Os-2467/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenke Šuklje Hadžič, Trstenjakova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 3 v pritličju, na naslovu Trstenjakova 7, Ljubljana, z identifikatorjem št.
15.E, podvl. št. 3711/15, k.o. Bežigrad, dne
12. 2. 2008, pod opr. št. Dn 32138/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Ljubljanskim investicijskim zavodom in kupovalko
Marijo Mlakar, Ljubljanska 54, Celje, za dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka na Trstenjakovi 7 v Ljubljani;
– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med darovalko Marijo Mlakar in
obdarjenko Ireno Mastnak, za dvosobno
stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega
bloka v Ljubljani;
– darilne pogodbe med zakoncema z dne
18. 10. 1993, sklenjene med darovalko Ireno Mastnak, Trstenjakova 7, Ljubljana in
obdarjencem Milanom Mastnakom, Trnovlje
169a, Celje, za dvosobno stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Trstenjakova 7;
– pogodbe o menjavi nepremičnin z dne
29. 10. 1993, sklenjene med Ireno Mastnak,
Trstenjakova 7, Ljubljana in Milanom Mastnakom, Trnovlje 169a, Celje ter Andrejo
Jančič Satler, Bratov Učakar 80, Ljubljana;
– aneksa k pogodbi o menjavi nepremičnin z dne 29. 10. 1993, sklenjenega med Ireno Mastnak, Milanom Mastnakom in Andrejo
Jančič Satler;
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11.
1993, sklenjene med prodajalko Andrejo
Jančič Satler, Bratov Učakar 80, Ljubljana
in kupovalko Ireno Hafner, Cankarjev trg 3,
Škofja Loka, za dvosobno stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Trstenjakova 7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008
Dn 3861/2007
Os-2468/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Močnik, Pot na Fužine 33, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 2, na naslovu Pot na Fužine
33, Ljubljana, z ident. št. 27.E, podvl. št.
1533/27, k.o. Moste, dne 9. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 3861/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– prodajne pogodbe št. 239/81 z dne
9. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga je zastopal direktor TOZD Bajt Slavko in kupcem Francem
Pezdevškom, Prešernova 30, Ljubljana, za
stanovanje št. 2 v pritličju objekta B 15, na
lokaciji MS 4/5 Fužine;
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– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1993, sklenjene med prodajalcema Jožefom
Pezdevškom in Marijo Pezdevšek, Spodnje
Mestinje 3, Pristava pri Mestinju ter kupcem City d.o.o., Miklošičeva 2, Ljubljana,
za garsonjero št. 2, v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Pot na Fužine 33,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
Dn 12335/2006
Os-2561/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mazovec Franeta, Župančičeva 1, Domžale, ki ga zastopa odv.
Emil Lipovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 15.E, podvl. št. 485/15, k.o. Poljansko predmestje, dne 18. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 12335/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Center, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Branko Cvelbar in
Terezijo Lunder, za stanovanje v stanovanjski hiši na Povšetovi 20, vl. št. 485, parc.
št. 75/5, v III. nadstropju (sedaj stanovanje
z identifikatorjem 15.E, podvl. št. 485/15,
k.o. Poljansko predmestje).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 6762/2004
Os-2562/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Justine Ravnikar, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 67, na naslovu Brodarjev trg 15, Ljubljana, z identifikatorjem št. 67.E, podvložek
št. 1484/67, k.o. Moste, dne 18. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 6762/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 6.
1994, sklenjene med prodajalcem SŽ TTG
Slovenija Turist p.o. Ljubljana, Pivovarniška
1 in kupovalko Justi Ravnikar, Novakova 1,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 67,
v šestem nadstropju stanovanjskega bloka
v Ljubljani, Brodarjev trg 15.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
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Dn 7391/2004
Os-2563/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Franca Vidmarja, Srednje Bitnje 56, Žabnica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje in pomožne prostore št. 27, na naslovu Linhartova 64, Ljubljana, z identifikatorji
št. 80.E, 81.E, 82.E, podvložek št. 2715/27,
k.o. Bežigrad, dne 14. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 7391/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
9. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem Petrol, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
ter finančno poslovanje, Ljubljana, Titova
66 in kupovalko Fani Kuhar, Linhartova 64,
Ljubljana, za stanovanje št. 27, v sedmem
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Linhartova 64;
– izročilne pogodbe z dne 24. 3. 1993,
sklenjene med izročevalko Fani Kuhar,
Linhartova 64, Ljubljana in prevzemnikom
Dragom Francem Vidmarjem, Kebetova 20,
Kranj, za dvosobno stanovanje, v sedmem
nadstropju stanovanjske stolpnice na Linhartovi 64, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 6527/2007
Os-2564/08
Okrajno sodišče V Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milade Djaniš Stanovnik, Ulica 28. maja
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo št. 32, z identifikatorjem št. 179.E,
podvložek št. 2122/179, k.o. Spodnja Šiška,
dne 18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 6527/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 10. 1. 1965, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška, Celovška 135, ki ga je zastopal direktor Miroslav
Pleša in kupcem Lazarjem Đanišem, Trg
VII. kongresa 1, Ljubljana, za garažo št. 32,
v izmeri 16,20 m2, k.o. Spodnja Šiška.
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 Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 10057/2004
Os-2565/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janje Tršinar Boh, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 59,
na naslovu Rusjanov trg 8 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 59.E, podvložek št. 2021/59,
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k.o. Slape, dne 18. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 10057/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 011065/87 z dne 13. 3.
1987, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, TOZD
gradbena operativa, Ljubljana, Gradnikove
brigade 11 in kupcema Mojco ter Anžetom
Habjanom, Pri Borštu 11, Ljubljana, za stanovanje št. 59, v petem nadstropju soseske
MS 475 Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 8805/2004
Os-2566/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Bevka, Branik 175, Branik, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
in pomožni prostor Tesarska 10 v Ljubljani, št. 35.E in 36.E, podvložek št. 162/13,
k.o. Prule, dne 14. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 8805/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 113/26 z dne
14. 4. 1961, sklenjene med Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana-Center, ki ga zastopa pomočnik direktorja Ivan Bizjak in kupovalko Blagovnica Tromostovje, Wolfova
1, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Rado
Škramarič, za dvosobna stanovanja v soseski B-12 Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 7543/2004
Os-2569/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zdenke Perpar, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 24, na naslovu Brodarjev
trg 7, Ljubljana, z identifikatorjem št. 147.
E, podvložek št. 1481/147, k.o. Moste, dne
18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 7543/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 289/80 z dne
27. 8. 1980, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana in kupcema Jožkom
ter Marijo Papler, Šmartno 23, Ljubljana,
za stanovanje št. 24 v drugem nadstropju,
v objektu A 13, na lokaciji MS 4/5 Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi z dne
15. 5. 1981, sklenjenega med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring in
kupcema Jožkom ter Marijo Papler, za stanovanje št. 24.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 23765/2007
Os-2570/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jordana Lazarja, Tomažičeva ulica 65, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 58.E, v podvl. št. 5265/8, k.o. Trnovsko predmestje, dne 10. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 23765/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 30-G 1/VS-1
z dne 15. 11. 1978 in dodatka k tej pogodbi
z dne 29. 5. 1980, ki sta bila sklenjena med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika
Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana in kupcem
Slavkom Ožegovićem, za stanovanje, ki ima
sedaj identifikator 58.E, vpisano v podvl. št.
5265/8, k.o. Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 11.
1984, sklenjene med Slavkom Ožegovićem
in kupcem Dragom Bursačom, za stanovanje, ki ima sedaj identifikator 58.E, vpisano
v podvl. št. 5265/8, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 6660/2004
Os-2572/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karmen Čubra, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 20, na naslovu Bordarjev
trg 12 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 198.
E, podvložek št. 1485/198, k.o. Moste, dne
16. 1. 2008, pod opr. št. Dn 6660/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 128/81 z dne 9. 12. 1980, sklenjene med
prodajalcem Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6 in kupcema Janezom ter Vlasto Meze, Toplarniška
9, Ljubljana, za stanovanje št. 20, v drugem
nadstropju objekta A5, na lokaciji MS 4/5
Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
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Dn 2956/2007
Os-2574/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Cirile Perharj, Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 2.E, vpisanem v podvl.
št. 1468/2, k.o. Moste, dne 11. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 2956/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7.
1963, št. 465-70/63-5/1, sklenjene med Stanovanjskim skladom za zidanje stanovanjskih hiš na območju Ljubljane Moste Polje,
kot prodajalcem in Gruenfeld Leopoldom,
Ljubljana, Masarykova cesta 64, kot kupcem, za stanovanje z identifikatorjem 2.E,
vpisanem v podvl. št. 1468/2, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 13156/2004
Os-2575/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjane Repnik, Vinje
13, Dol pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino parc. št. 220/5, vl.
27, k.o. Vinje, dne 24. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 13156/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Repnik Francem in Repnik Marjano, z leta
1994, za nepremičnino parc. št. 220/5, vl.
27, k.o. Vinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 6043/2005
Os-2576/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Jožefe Kozlevčar, Merčnikova ul. 1b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 20.E, vpisano v podvl. št. 4148/20, k.o. Vič, dne
10. 1. 2008, pod opr. št. Dn 6043/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
SGP Grosuplje, Taborska 13, Ljubljana in
Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana
Vič-Rudnik, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 20.E, podvl. št.
4148/20, k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe št. 663/64
z dne 9. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana, Vič-Rudnik,
kot prodajalcem in Kozlevčar Pepco, Ljubljana, Rudnik 56a, kot kupovalko, za ne-

premičnino, ki ima sedaj identifikator 20.E,
podvl. št. 4148/20, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 25420/2004
Os-2578/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Fride Zgonec in Vida Zgonca, Fabianijeva 13,
Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Mitja Zupan
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 44 v petem nadstropju, na
naslovu Fabianijeva 13, Ljubljana, z identifikatorjem št. 122.E, podvložek št. 2946/52,
k.o. Bežigrad, dne 16. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 25420/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 4692/57-TV/VA
z dne 11. 7. 1958, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana, Beethovnova 11/VII, ki ga
zastopa direktor ing. Leon Skaberne in kupcem Hotel Turist Ljubljana, Dalmatinova 15,
ki ga zastopa direktor Tone Kolar, za trisobno stanovanje v petem nadstropju desno, v zgornji etaži, v stanovanjskem bloku
XIII-Savsko naselje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 9146/2004
Os-2579/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Malešiča, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 2, na naslovu Brodarjev trg 6,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 2.E, podvložek št. 1481/2, k.o. Moste, dne 15. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 9146/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 348/81 z dne
20. 2. 1981, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6 in kupcema Marjanom
Marušičem ter Katjušo Marušič Rojac, Celovška 263, Ljubljana, za stanovanje št. 2
v pritličju, v soseski MS 4/5 Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi z dne
16. 10. 1981, sklenjenega med Staninvest
Ljubljana in kupcema Marjanom Marušičem
ter Katjušo Marušič Rojac;
– darilne pogodbe z dne 24. 9. 1984,
sklenjene med darovalcem Marjanom Marušičem, Srebrničeva 7, Koper in obdarjencem
Ivanom Marušičem, Trg oktobrske revolucije
6, Ljubljana, za eno polovico štirisobnega
stanovanja, v pritličju stavbe na naslovu Trg
oktobrske revolucije 6, Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 32819/2004
Os-2613/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Julije Lavrač, Slovenska 9B, Ljubljana, ki jo
zastopa Kreator, Poslovni center d.o.o., Litijska 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikacijsko številko dela stavbe 1721-210-119, v izmeri
27,63 m2, k.o. Gradišče I, dne 16. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 32819/2004 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. FV D-I/24
z dne 21. 7. 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika in Metelko Stanislavom, za garsonjero v površini 27,63 m2, v V.
nadstropju, št. stanovanja 24;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Metelko Stanislavom in Metelko Zarjo
ter Lavrač Julijo, za garsonjero v površini
27,63 m2, v V. nadstropju, št. stanovanja
24.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 11792/2005
Os-2653/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Golob Urške, Baznikova 39, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 89.E in
90.E, vpisani v podvl. št. 3774/49, k.o. Vič,
pod opr. št. Dn 11792/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje in Alojzijem ter Mimico Hren.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
Dn 14738/2005
Os-2657/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Stanič Vere, ki jo zastopa odvetnica Nataša Gibičar Toš, Cigaletova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z identifikacijsko št.
223.E, vpisani v podvl. št. 1638/37, k.o. Mo-
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ste, pod opr. št. Dn 14738/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
IV-17223-68 z dne 25. 1. 1968, sklenjene
med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste in Vero Štine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
Dn 24468/2005
Os-2660/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Hasiba Prošiča, Brilejeva 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 33.E, vpisani
v podvl. št. 2917/39, k.o. Dravlje, dne 19. 2.
2008, pod opr. št. Dn 24468/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 82-7432
z dne 15. 9. 1982, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring in
Matevžem Božičem;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
82-7432 z dne 15. 9. 1982, sklenjene dne
2. 11. 1983, med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring in Matevžem
Božičem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
Dn 27942/2004
Os-2661/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kristine Franz Toth,
Preglov trg 12, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 1592/15, k.o. Moste, dne
18. 12. 2007, pod opr. št. Dn 27942/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 23/92
z dne 15. 9. 1992, sklenjene med Termoelektrarno toplarno Ljubljana in Tokič Milom,
Leninov trg 16, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
Dn 23453/2007
Os-2662/08
Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marjana Novaka, Ja-
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mova cesta 52, Ljubljana, ki ga zastopa
po pooblastilu njegova žena Helena Novak,
Jamova cesta 52, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 4353/11, k.o. Vič, dne 9. 10.
2007, pod opr. št. Dn 23453/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene leta 1964, med prodajalcem Stanovanjskim skladom OBSk Ljubljana Vič-Rudnik in kupcem Nuklearnim inštitutom Jožef
Štefan Ljubljana, katere vsebina je prodajna
pogodba stanovanja št. 6, v II. nadstropju,
v stanovanjskem objektu z naslovom Jamova cesta 52, 1000 Ljubljana, vpisanega
v podvložek št. 4353/11, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2008
Dn 12439/2004
Os-2701/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljudmile Vidic, Cankarjeva ul. 23a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1467/17, k.o. Maribor-Grad, pod
Dn št. 12439/2004, dne 4. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
št. 31/12-4/LA z dne 13. 11. 1971, sklenjene
med Vidic Milico, Maistrova ul. 3, Maribor in
Podjetjem za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, Maribor, ki ga je
zastopal direktor Valentin Breznik, s katero
je Milica Vidic zamenjala svoje trisobno stanovanje s pritiklinami, v III. nadstropju v hiši
Maistrova ul. 3, Maribor, stoječi na parc. št.
155, vl. št. 283, k.o. Grajski Marof, za trisobno stanovanje Stavbarja, št. 4 v II. nadstropju, v Cankarjevi ul. 23a, Maribor, parc. št.
126/2, k.o. Grajski Marof.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2008
Dn 1372/2003
Os-2702/08
Okrajno sodišče v Mariboru po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Postogna d.o.o., Gosposka ul. 11, Maribor, ki ga zastopa odv. Peter
Peče iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1931/101, k.o.
Spodnje Radvanje, pod Dn št 1372/2003, dne
4. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 2. 1994, med
prodajalko Danico Bozi, Betnavska ul. 129,
Maribor in kupcem Intes Mlin-Testenine p.o.,
Meljska c. 19, Maribor, ki ga je zastopal v.d.
direktorja Janez Klenovšek, za stanovanje
št. 100, v XIV. nadstropju stavbe na naslovu Betnavska ul. 129 (danes Ljubljanska ul.
102), Maribor, stoječe na parc. št. 1658, k.o.
Spodnje Radvanje.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2008
Dn 2608/2007
Os-2686/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2608/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 26. 2. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
in klet št. 1, v Postojni, Volaričeva ulica 20,
Postojna, ki stoji na parc. št. 303/2, k.o.
Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/39-2/91 z dne 16. 11. 1991, sklenjene
med prodajalko Občino Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in med kupcem Kocman
Teodorom, Postojna, Volaričeva 20.
Vknjižba se zahteva v korist Tatjane Larissi, roj. 13. 5. 1955, Volaričeva ulica 20,
Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 2. 2008
Dn 2731/2007
Os-2687/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2731/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 25. 9. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 3 v pritličju, v Planini 79, Planina, v izmeri
42,63 m2, ki stoji na parc. št. 1002/25 (prej
97/1), k.o. Gorenja Planina.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 6/93 z dne 20. 9. 1993, sklenjeno med
prodajalko Republiko Slovenijo, Vzgojnim
zavodom Planina in kupovalko Musec Jano,
Planina 79.
Vknjižba se zahteva v korist Veronike
Tadić, Stara cesta 60, Logatec.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 12. 2007
Dn 2671/2007
Os-2688/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2671/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 26. 2. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št.
19 v Pivki, Vilharjeva 21, ki stoji na parc. št.
1206/11, k.o. Petelinje.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. II/BM-HF-KPP-41/91 z dne 11. 11. 1991,
sklenjeno med prodajalcem Javor, podjetje za upravljanje, trženje, finance in razvoj
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d.o.o. Pivka in med kupovalko Elko Vadnjal,
Vilharjeva 21, Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist Vadnjal Elke,
roj. 6. 1. 1957, Vilharjeva 21, Pivka.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 2. 2008
Dn 1366/07
Os-2916/08
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Vesne Smrdu, Dolnje Vreme 13, Vremski Britof, dne
31. 5. 2007 oklicuje začetek postopka za
izbris stare hipoteke pri parc. št. 693, k.o.
Vremski Britof, po posojilni pogodbi z dne
19. 10. 1983, opr. št. OV I 777/83-1, vknjižene zastavne pravice za posojilno terjatev v znesku petdesettisoč dinarjev, z 8%
obrestmi in pripadki, v korist Jugoslovanske
izvozne in kreditne banke Beograd, Poslovne enote Koper, na breme 1/3 - vpis pod
Dn št. 1278/83, vloženo 26. 10. 1983.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike,
da v treh mesecih od objave oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2008
Dn 2588/07
Os-2918/08
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Vesne
Smrdu, Dolnje Vreme 13, Vremski Britof,
dne 5. 10. 2007 oklicuje začetek postopka
za izbris stare hipoteke pri parc. št. 132,
171, 172, 173, 267, 387, 393, 395, 457,
508, 696, 737, 863/9, 863/33, 997, 1030/1,
1030/2, 1030/3, 1036, 1040, 1088, 1218,
1259, 1308/50, 1309/103, 1312, 1315/52,
1315/53, 1317/12, 1318/30, 1322, 1325,
1372, 1421/1, 1422/1, 1423/1, 1478, 1479,
64.S, vpisane v vl. št. 44, k.o. Vremski Britof,
in sicer po posojilni pogodbi z dne 19. 10.
1983, opr. št. OV I 777/83-1, vknjižene zastavne pravice za posojilno terjatve v znesku petdesettisoč dinarjev, z 8% obrestmi
in pripadki, v korist Jugoslovanske izvozne
in kreditne banke Beograd, Poslovne enote Koper, na breme 1/3 - vpis pod Dn št.
1278/83, vloženo 26. 10. 1983.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike,
da v treh mesecih od objave oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2008
Dn 3703/2007
Os-1871/08
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Tomaža Sekuliča, Stantetova 17, Velenje, ki ga zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja,
Cesta Františka Foita 2, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupne pogodbe št. P-136/91, ki sta
jo sklenili in dogovorili pogodbeni stranki
GIP Vegrad Velenje, Prešernova 9 a, p.o.,
zastopanem po glavnem direktorju mag.
Muharemu Boliću, kot prodajalcem in Petrol, Podjetje za notranjo in zunanjo trgo-

vino ter finančno poslovanje R.O., Titova
6, Ljubljana, zastopanem po pomočniku
generalnega direktorja Janezu Umeku, kot
kupcem in katere predmet je enosobno stanovanje v izmeri 32,27 m2, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe v Velenju, na Prešernovi 9 b, parc. št. 2680, k.o. Velenje (sedaj
vpisano v zemljiško knjigo tega sodišča
v vl. št. 3109/1, k.o. Velenje, z oznako 64.E,
v izmeri 33,21 m2); s strani prodajalca je
bila pogodba podpisana 30. 4. 1991, s strani kupca pa 24. 5. 1991.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Tomaža Sekuliča, Stantetova 17,
3320 Velenje, EMŠO 1401972500141, do
celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Tomaža Skuliča.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 1. 2008
Dn 3573/2007
Os-1872/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežam,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Izudina in Zlatije Jašarević, iz Šercerjeve 18,
Velenje, ki ju zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, Cesta Františka Foita 2, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine - sporazuma o razdelitvi skupnega
premoženja in uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim, ki sta ga v Celju 10. 6.
1998 dogovorila in sklenila Mihael Pungartnik, roj. 23. 12. 1951 v Celju in Frančiška
Pungartnik, roj. 11. 7. 1951 v Lepi Njivi, oba
stanujoča v Velenju, Šercerjeva 18 in s katerim sta se v 3. točki izrecno dogovorila,
da postane izključni lastnik stanovanja, ki
sta ga odkupila po stanovanjskem zakonu,
nahajajočega se v stavbi na Šercerjevi 18,
stoječi na parc. št. 1833/5, vl. št. 400, k.o.
Velenje, Mihael Pungartnik, Frančiška Pungartnik pa pri svojem deležu (½) dovoljuje,
da se nanj vknjiži lastninska pravica (po
sedanjem z.k. stanju stanovanje v velikosti
74,29 m2, z oznako 4.E, vpisano v vl. št.
3516/4, k.o. Velenje, v lasti Termoelektrarne
Šoštanj d.o.o.).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebi z imenom: Izudin Jašarević, Šercerjeva 18, 3320 Velenje, EMŠO
0103960122163, do ½ in Zlatija Jašarević, Šercerjeva 18, 3320 Velenje, EMŠO
3011961127141, do ½.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini sporazuma o razdelitvi skupnega
premoženja in uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist Izdudina
in Zlatije Jašarević.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 1. 2008
Dn 339/2007
Os-1873/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Valentina Novaka iz Rečice ob Savinji 118,
Rečica ob Savinji, ki ga zastopa Avgust Ribič, notar v Velenju, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
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- kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 2001,
o prodaji poslovnega prostora v velikosti
163,30 m2, v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 628, vpisani v vl. št. 2819,
k.o. Velenje, s sorazmernim deležem (5/24)
skupnih prostorov in naprav, ki so jo dogovorili in sklenili Laula d.o.o., gostinstvo,
trgovina, turizem d.o.o. Velenje, Ljubljanska
8, zastopana po direktorju Ragipu Ahmetaju, kot prodajalcem ter Zdravkom in Anico
Novak, oba iz Rečice ob Savinji 118, kot
kupcema.
Nepremičnina - poslovni prostor v izmeri
163,30 m2, z oznako 2.E, je vknjižena v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 2819/3,
k.o. Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebi z imenom: Ana Novak, Rečica ob
Savinji 118, 3332 Rečica ob Savinji, EMŠO
1903940505031, do ½ in Valentin Novak,
Rečica ob Savinji 118, 3332 Rečica ob Savinji, EMŠO 1712936500041, do ½.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Ane in Valentina Novaka.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 1. 2008
Dn 4621/2007
Os-1874/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Andreja Bruneta, Gorenje 1a, Šmartno ob
Paki in Martine Javornik, Prešernova 2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne
pogodbe št. 285/93 z dne 16. 6. 1993, o prodaji stanovanja št. 1, nadstropje P, v velikosti 50,78 m2, v stanovanjski hiši Gorenje
1a, Šmartno ob Paki, ki je bila sklenjena
med prodajalcem Gorenje Notranja oprema d.o.o. Velenje, Partizanska 12, zastopanem po direktorju Gregorju Verbiču, dipl.
ing. in kupovalko Frančiško Brunet, EMŠO
2801926505181, iz Gorenja 1a, Šmartno
ob Paki.
Nepremičnina - stanovanje z oznako 1.E
v izmeri 58,43 m2, je v zemljiški knjigi tega
sodišča vpisana v vl. št. 174/1, k.o. Gorenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebi z imenom: Andrej Brunet, Gorenje 1a, 3327 Šmartno ob Paki, EMŠO
0211957500235, do ½ in Martina Javornik, Prešernova 2, 3320 Velenje, EMŠO
2810956505088, do ½.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Andreja Bruneta in Martine
Javornik.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 1. 2008
Dn 3322/2007
Os-1875/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukovič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Alojza Valanda, Slomškova ulica 2, Loče, ki
ga zastopa Avgust Ribič, notar v Velenju, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe št.
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P-8/00 z dne 25. 5. 2000, o nakupu poslovnih
prostorov št N 1d v velikosti 60,82 m2 in št.
N 20 v velikosti 50,50 m2, oboje v nadstropju ter skupnih prostorov v velikosti 10,62 m2
in 8,83 m2, vse o Nakupovalnem centru
v Velenju, zgrajenem na zemljišču s parc.
št. 2455/9 in št. 2455/10, k.o. Velenje, ki sta
jo skelnila Vegrad d.d., Velenje, Prešernova
9 a, zastopan po glavnem direktorju mag.
Muharemu Boliću, dipl. ing. arh., kot prodajalcem in Alojzu Valandu s.p., Loče 46, Loče
pri Poljčanah, kot kupcem.
Nepremičnini sta vpisani v zemljiško knjigo tega sodišča, in sicer poslovni prostor št.
N 20 v velikosti 50,50 m2, z ident. št. 70.E,
v vl. št. 2950/65, k.o. Velenje, poslovni prostor N 1 c v velikosti 60,82 m2, z ident. št.
48.E pa v vl. št. 2950/90, k.o. Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alojza Valanda, Slomškova ulica 2,
3215 Loče, EMŠO 1706963500010, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v vseh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Alojza Valanda.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 1. 2008
Dn 5734/2007
Os-2689/08
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni
sodnici - svetnici Mileni Bukvič - Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Borisa Fedrana, Rečica ob Savinji 4, ki ga
zastopa Frančiška Persea Cetin, notarka
v Mozirju, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanjske hiše,
stoječe na parc. št. 196.S in travnika parc.
št. 33/4, oboje vpisano v vl. št. 241, k.o.
Prihova, ki je bila dne 29. 4. 2004 sklenjena
med prodajalcem Jožetom Neratom, Cesta
zmage 92, Maribor, EMŠO 3012944500099
in kupcem Borisom Fedranom, Rečica ob
Savinji 4, EMŠO 2312976500015.
Navedeni nepremičnini sta v zemljiški
knjigi tega sodišča vpisani v vl. št. 241, k.o.
Prihova (parc. št. 196.S - stavbišče, parc. št.
33/4 - travnik).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marije Fedran, EMŠO
1411974505014, Rečica ob Savinji 4, Rečica ob Savinji, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Marije Fedran, Rečica ob Savinji 4,
Rečica ob Savinji.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 11. 2. 2008
Dn 587/08
Os-2835/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Ivana Goričanca, Tomšičeva 5, Velenje, ki ga zastopa
Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 59/91 z dne
11. 12. 1991, o prodaji stanovanja št. 2,
v skupni izmeri 27,48 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Velenju, Tomšičeva 5, ki stoji
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na parc. št. 2569, ki je bila sklenjena med
prodajalko Občino Velenje, Sekretariat za
JGD, zastopanem po sekretarju sekretariata Viktorju Robniku in kupovalko Desanko
Ramšak, EMŠO1505961505214, iz Velenja,
Tomšičeva 5,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6.
1995, o prodaji enosobnega stanovanja št.
2, v velikosti 27,48 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Velenju, Tomšičeva 5, ki stoji na
parc. št. 2569, k.o. Velenje, ki je bila sklenjena med prodajlko Desanko Ramšak, EMŠO
1505961505214, iz Velenja, Ljubljanska 57
in kupcem Muharemom Halilovičem, EMŠO
2006963184242, iz Velenja, Prešernova cesta 22 c.
Nepremičnina je v zemljiški knjigi tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 3513/2, k.o. Velenje, z oznako 2.E, stanovanjska raba, Tomšičeva 5, 3320 Velenje, v izmeri 34,09 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist osebe z imenom Ivan Goričanec,
EMŠO 2107956500180, Tomšičeva 5, Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajnih pogodb oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Ivana Goričanca.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 2. 2008

Amortizacije
N 378/2007
Os-2880/08
Na predlog predlagateljice Todorović Kobal Darije, Bratov Učakar 38, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Tita Koder Nikolič iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih
vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili.
Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60
dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku tega roka se
bo štelo, da so vrednosti papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: 20 delnic Pharmakon d.d., oznake G, št. 01727-01746.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 2. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 178/1995
Os-2698/08
Okrajno sodišče v Kopru je v postopku izdaje dodatnega sklepa o dedovanju
v zapuščinski zadevi po pok. Rajku Raduloviču, sinu Jovana, roj. 5. 8. 1939, nazadnje stanujočem v Kopru, Bošedraga 1, ki
je umrl dne 10. 4. 1995, s sklepom z dne
20. 11. 2007, dedičem Giorgiu Raduloviču,
Mirku Raduloviču in Ivanki Gajič, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju, ker so neznanega bivališča in v Republiki Slovenija nimajo pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico
Cvetko Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran. Začasna zastopnica bo zastopala dediče vse do
takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma drug organ,

pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2008
I Pl 510/2007
Os-2487/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki
Marku Jeklerju, neznanega prebivališča (prej
Jakčeva ulica 5, Ljubljana), zaradi plačila
7.917,75 EUR, dne 18. 2. 2008 sklenilo:
1. toženi stranki Marku Jeklerju, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Mojca Breznik,
Dvoržakova 8, Ljubljana, ki bo zastopala
toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 7.917,75 EUR.
2. Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice, toženo stranko pa bo zastopala od dneva postavitve
dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2008
VII P 4171/2004
Os-2761/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Majdi Božič Kapš, v pravdni zadevi tožeče
stranke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič iz Ljubljane,
proti toženi stranki Mileni Zupančič, v tožbi
naslov Ulica Angele Ocepkove 11, Ljubljana, sedaj neznanega naslova, zaradi plačila
3.847,85 EUR (prej 922.098,60 SIT) s pp,
dne 11. 2. 2008 sklenilo:
odvetnika Dejana Breznika, Obrežna cesta 2, Ljubljana, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v tej pravdni zadevi.
Toženi stranki Mileni Zupančič, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Alojz Poljanšek, Dalmatinova
4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2008
I Pl 3/2007
Os-3209/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Cankar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Abanke Vipe d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, proti toženi stranki: 1. Borisu Valenčiču, neznanega
naslova in 2. Marjanu Golobici, Tržaška 2
(socialna služba), Ljubljana, zaradi plačila
339,82 EUR (prej 81.435,55 SIT) s pp, dne
11. 3. 2008 sklenilo:
prvotoženi stranki Borisu Valenčiču, neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica, odvetnica Marija Bukovec Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko vse do takrat, dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
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I 42/2005
Os-2273/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Coming d.d. – v stečaju,
Slovenčeva 24, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Mojca Breznik iz Ljubljane, zoper
dolžnico Vasilijo Barić Ravbar, sedaj neznanega bivališča (prej Delpinova ulica 1, Nova
Gorica), zaradi izterjave denarne terjatve,
dne 8. 3. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Vasiliji Barić Ravbar, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Majo Krašovec Orel iz Nove Gorice,
Bevkov trg 6, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 42/2005, vse dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 1. 2008

Oklici dedičem
D 68/2007
Os-2477/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne
5. 1. 2007 umrli Mariji Ferenčak, roj. Pavalec, roj. 29. 9. 1924, nazadnje stanujoči
Mrtvice 40, p. Leskovec pri Krškem, izdaja
naslednji oklic:
zakonita dediča Kristl Milana, roj. 16. 3.
1960, nazadnje stan. Prvomajska ulica 9a,
p. Maribor in Kristl Draga, roj. 4. 1. 1958,
nazadnje stan. Pekrska cesta 25, p. Maribor, po pokojni Mariji Ferenčak, se pozivata,
da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in tega oklica, priglasita svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 2. 2008
II D 1829/2007
Os-2882/08
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru po pokojnem Miju Jurasu,
umrlemu 20. 10. 2007, rojenem 29. 9. 1923,
vdovcu, upokojencu, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem v Mariboru,
Zrkovska cesta 12, se poziva dediča Josipa
Jurasa, da priglasi svojo pravico do zapuščine oziroma poda dedno izjavo v zadevi
po pokojnem Miju Jurasu v roku enega leta,
v skladu z drugim odstavkom 206. člena
Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2008
I D 946/2007
Os-2883/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 6. 3. 2007 umrlem Štandeker
Mihaelu, sinu Mihaela, roj. 24. 10. 1938,
stan. Grizoldova ulica 41, Maribor.
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Po doslej zbranih podatkih v spisu so
k dedovanju poklicani dediči drugega dednega reda, med katerimi so tudi nečaki
Kurt Steinhofer iz Avstrije, Peklar Aleš, ki živi
nekje v Hrvaški ter Peklar Branko, ki živi na
neznanem naslovu v Sloveniji.
Sodišče s tem oklicem poziva vse navedene osebe, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica na
sodni deski sodišča.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2008

Oklici pogrešanih
N 34/2007
Os-2585/08
Jožeta (Jožefa) Žmavca, roj. 30. 11. 1939
v Bojsnem, UE Brežice, nazadnje bivajočega
Bojsno 37, p. Globoko, UE Brežice, pogrešanega, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni, se poziva vse, ki kaj vedo povedati
o njegovem življenju ali smrti, da v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sporočijo sodišču ali skrbniku Stanislavu Kunstu, Zagaj 54,
p. Bistrica ob Sotli, ker se bo po izteku roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagatelj postopka je Ivan Žmavc,
Bojsno 47, 8254 Globoko.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 2. 2008

Kolektivni delovni spori
X Pd 819/2007
Os-3266/08
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem KNSS – Neodvisnost, Sindikat rejniških
družin Maribor in nasprotnim udeležencem
RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, zaradi podelitve lastnosti reprezentativnosti sindikata.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 22. 5. 2008, ob 9. uri, soba št. 3/III, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 18. 3.
2008.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2008
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Ustanovitve
KOPER
Rg-36529/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02253 z dne 9. 1.
2008 pod št. vložka 1/08122/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2364344
Firma: PROJEKT S, raziskave in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: PROJEKT S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krožna cesta 9a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: VUJOVIĆ OLIVERA, Ulica I. tankovske brigade 2, 6210 SEŽANA,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop 10. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VUJOVIĆ OLIVERA, Ulica I. tankovske brigade 2, 6210 SEŽANA, imenovanje:
10. 12. 2007.

KRANJ
Rg-30534/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/01986 z dne 7. 11.
2007 pod št. vložka 1/09013/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2333899
Firma: DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO »KOVIS LIVARNA«
eksport-import Novi Grad, Podružnica
Zgornje Jezersko
Skrajšana firma: D.O.O. »KOVIS LIVARNA« Novi Grad, Podružnica Zgornje Jezersko
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Zgornje Jezersko 28 A, 4206
ZGORNJE JEZERSKO
Ustanovitelji: DRUŽBA Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO »KOVIS LIVARNA«
export-import Novi Grad, Ulica Ive Andrića
bb, NOVI GRAD, vpisan kot ust. podr., vstop
6. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PLAZNIK JERNEJ, Zgornje Jezersko
28 A, 4206 ZGORNJE JEZERSKO, imenovanje: 6. 9. 2007, zastopa samostojno
in brez omejitev; zast. tuj. podjet. BEGIĆ
ELVIRA, Ulica Hamdije Pozderca broj 14,
BIHAČ, imenovanje: 30. 5. 2007, zastopa
samostojno in neomejeno.
Razno: 1. Pravo države, ki se uporablja
za tuje podjetje: pravo Republike Bosne in
Hercegovine. 2. Ustanovitveni akt tujega
podjetja: akt o ustanovitvi z dne 30. 9. 2004
in sprememba akta o ustanovitvi tujega
podjetja z dne 30. 5. 2007 3. Sedež tujega
podjetja: Ulica Ive Andrića bb, Novi Grad 4.
Znesek vpisanega kapitala: 2.000,00 KM

LJUBLJANA
Rg-1335/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2008/00348 z dne 22. 1.
2008 pod št. vložka 1/49051/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2372754
Firma: UTG VODNIK proizvodnja, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: UTG VODNIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolstojeva ulica 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: VODNIK UROŠ, Tolstojeva
ulica 12, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 31. 8. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VODNIK UROŠ, Tolstojeva ulica 12,
1230 DOMŽALE, imenovanje: 31. 8. 2007,
zastopa samostojno; prokurist VODNIK KATARINA, Tolstojeva ulica 12, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 31. 8. 2007.
Rg-1768/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15831 z dne 23. 1.
2008 pod št. vložka 1/49086/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2366622
Firma: GRAD GRM, nepremičnine in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Grad GRM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 120.000 EUR
Ustanovitelji: ALUBER S.A., Luxembourg, 180, Rue des Aubepines, 180, Rue des
Aubepines, L-1145 LUXEMBOURG, osnovni vložek: 120.000 EUR, ne odgovarja, vstop
18. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VILJEVAC DANIEL, Ptujska 10, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 18. 12. 2007, zastopa samostojno.
Razno: Družba je nastala z oddelitvijo
dela premoženja prenosne družbe MNP2,
investicije in upravljanje naložb, d.o.o., s
sedežem Dunajska 9, Ljubljana, vložna številka 1/26872/00 na podlagi delitvenega načrta in sklepa skupščine opr. št. SV 792/07
z dne 18. 12. 2007.
Rg-1769/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15830 z dne 23. 1.
2008 pod št. vložka 1/49085/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2366614
Firma: CIMKOP, nepremičnine in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CIMKOP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 720.000 EUR
Ustanovitelji: ALUBER S.A., Luxembourg, 180, Rue des Aubepines, 180, Rue des
Aubepines, L-1145 LUXEMBOURG, osnovni vložek: 720.000 EUR, ne odgovarja, vstop
18. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VILJEVAC DANIEL, Ptujska 10, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 18. 12. 2007, zastopa samostojno.
Razno: Družba je nastala z oddelitvijo
dela premoženja prenosne družbe MNP2,
investicije in upravljanje naložb, d.o.o., s
sedežem Dunajska 9, Ljubljana, vložna številka 1/26872/00 na podlagi delitvenega načrta in sklepa skupščine opr. št. SV 792/07
z dne 18. 12. 2007.
Rg-1770/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15829 z dne 23. 1.
2008 pod št. vložka 1/49084/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2366606
Firma: DELOD, poslovne storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: Delod d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: MNP-F finančne naložbe
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 9, Dunajska cesta 9, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 18. 12.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ČOŽ BENO, Bratovševa ploščad
24, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 18. 12.
2007, zastopa samostojno.
Razno: Družba je nastala z oddelitvijo
dela premoženja prenosne družbe MNP2,
investicije in upravljanje naložb, d.o.o. s sedežem Dunajska 9, Ljubljana, vložna številka 1/26872/00 na podlagi delitvenega načrta
in sklepa skupščine opr. št. SV 792/07 z dne
18. 12. 2007.
Rg-14392/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/03832 z dne 14. 5.
2007 pod št. vložka 1/46926/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2288591
Firma: VISOKA ŠOLA ZA STORITVE
V LJUBLJANI, samostojni visokošolski
zavod
Skrajšana firma: VISOKA ŠOLA ZA
STORITVE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Cesta na brdo 69, 1000 LJUB
LJANA
Ustanovitelji: RANKOVIĆ RENATA, Pod
gozdom 29, 1236 TRZIN, ne odgovarja,
vstop 29. 3. 2007; JELEN – ŽMITEK ANITA, Poklukarjeva 70, 1117 LJUBLJANA, ne
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odgovarja, vstop 29. 3. 2007; VELEJ MARJAN, Čičare 11, 4280 KRANJSKA GORA,
ne odgovarja, vstop 29. 3. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor RANKOVIĆ RENATA, Pod gozdom
29, 1236 TRZIN, imenovanje: 29. 3. 2007,
zastopa oe varstvo okolja; direktor JELEN
– ŽMITEK ANITA, Poklukarjeva 70, 1117
LJUBLJANA, imenovanje: 29. 3. 2007, zastopa oe kozmetiko; direktor VELEJ MARJAN, Čičare 11, 4280 KRANJSKA GORA,
imenovanje: 29. 3. 2007, zastopa oe turizem; zastopnik ŽMITEK JANKO, Poklukarjeva 70, 1117 LJUBLJANA, imenovanje:
29. 3. 2007, zastopa kot v.d. dekana.
Rg-31760/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13122 z dne 20. 11.
2007 pod št. vložka 1/48403/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2346001
Firma: ADRIJANO GRADBENIŠTVO
splošna in zaključna gradbena dela
d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIJANO GRADBENIŠTVO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradišče 18A, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ALIĆ ADRIJANO, Gradišče
18A, 1360 VRHNIKA, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop 28. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ALIĆ ADRIJANO, Gradišče 18A,
1360 VRHNIKA, imenovanje: 28. 9. 2007,
zastopa samostojno.
Rg-35229/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13817 z dne 21. 12.
2007 pod št. vložka 1/48748/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2349442
Firma: FERGRAD, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: FERGRAD d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koblarjeva ulica 34, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: FRAS MARIJAN, Židovska
ulica 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 25. 10.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ERČULJ JOŽE, Mala Ilova Gora 22,
1312 VIDEM DOBREPOLJE, imenovanje:
25. 10. 2007.
Rg-35493/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15633 z dne 27. 12.
2007 pod št. vložka 1/48771/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2365618
Firma: ETV mediji in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: ETV d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Loke pri Zagorju 22, 1412 KISOVEC
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: VIDMAR JANEZ, Obrezija 20, 1411 IZLAKE, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop 11. 12. 2007.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VIDMAR BOŠTJAN, Zgornji Prhovec
2a, 1411 IZLAKE, imenovanje: 11. 12. 2007,
zastopa posamično; prokurist VIDMAR JANEZ, Obrezija 20, 1411 IZLAKE, imenovanje: 11. 12. 2007.

MARIBOR
Rg-33337/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2007/03166 z dne 4. 12.
2007 pod št. vložka 1/13799/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2351722
Firma: ASTRAEA INVESTICIJE ENA,
gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: ASTRAEA INVESTICIJE ENA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica borcev 001 B, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: KOJC JOŽE, Spodnja
Korena 071A, 2242 ZGORNJA KORENA,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop 4. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOJC JOŽE, Spodnja Korena 071A,
2242 ZGORNJA KORENA, imenovanje:
4. 12. 2007, samostojno, posamično, brez
omejitev.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi opr. št.
SV 1044/07 z dne 14. 11. 2007.

NOVA GORICA
Rg-1108/08
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2008/00035 z dne 21. 1.
2008 pod št. vložka 1/05290/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2373637
Firma: VAROTEKS, podjetje za pro
izvodnjo in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: VAROTEKS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhpolje 155, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ŠKRLJ TOMAŽ, Vrhpolje
155, 5271 VIPAVA, osnovni vložek: 7.125
EUR, ne odgovarja, vstop 10. 12. 2007;
ŠKRLJ FLORIJANA, Vrhpolje 155, 5271
VIPAVA, osnovni vložek: 375 EUR, ne odgovarja, vstop 10. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠKRLJ TOMAŽ, Vrhpolje 155, 5271
VIPAVA, imenovanje: 10. 12. 2007, zastopa
samostojno.

NOVO MESTO
Rg-22592/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2007/00541 z dne
7. 8. 2007 pod št. vložka 1/05112/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2322293
Firma: GIGI gradbeništvo d.o.o.
Skrajšana firma: GIGI d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stranska vas 48, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: KABASHAJ MINIRE, Krušica 10, SUVA REKA, SRBIJA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 27. 6.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor KABASHAJ MINIRE, Krušica 10,
SUVA REKA, SRBIJA, imenovanje: 27. 6.
2007, zastopa samostojno in brez omejitev;
direktor KABASHAJ FATMIR, Krušica 10,
SUVA REKA, SRBIJA, imenovanje: 27. 6.
2007, zastopa samostojno in brez omejitev.
Skupščinski sklep: Vpis akta o ustanovitvi d.o.o. z dne 27. 6. 2007.

Spremembe
LJUBLJANA
Rg-701/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2008/00247 z dne 17. 1.
2008 pri subjektu vpisa IDENTIKS kartični sistemi d.o.o., sedež: Dolenjska cesta
468, 1291 ŠKOFLJICA, vpisanem pod vložno št. 1/41430/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro, sprememba sedeža, deleža in akta s temile podatki:
Matična številka: 2074087
Sedež: Nova pot 124A, 1351 BREZOVICA
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: ZORMAN JASNA, Majde
Vrhovnikove ulica 28, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja,
vstop: 8. 6. 2005.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14. 1. 2008.
Rg-1507/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/14527 z dne 22. 1.
2008 pri subjektu vpisa TEHROL senčila d.o.o., sedež: Žeje pri Komendi 103,
1218 KOMENDA, vpisanem pod vložno št.
1/47978/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična številka: 1779630
Firma: TEHROL hiša senčil d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 7. 1. 2008.
Rg-1752/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/16012 z dne 23. 1.
2008 pri subjektu vpisa MBS PHOTONICS, računalniške komunikacije in druge
storitve, Maraž in Svetec d.n.o., sedež:
Vavpotičeva 5, 1241 KAMNIK, vpisanem
pod vložno št. 1/38144/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme,
skrajšane firme, poslovnega naslova, zastopnikov, vpis osnovnega kapitala in deležev in preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s
temile podatki:
Matična številka: 1839721
Firma: MBS PHOTONICS, računalniške komunikacije, d.o.o.
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Skrajšana firma: MBS PHOTONICS
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vavpotičeva ulica 5, 1241 KAMNIK
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: MARAŽ BORIS, KRANJSKA POT 15, 1218 KOMENDA, osnovni
vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
23. 1. 2008; SVETEC BOŠTJAN, VAVPOTIČEVA 5, 1241 KAMNIK, osnovni vložek:
0 SIT, odg. s svojim premož., izstop: 23. 1.
2008; SVETEC BOŠTJAN, Vavpotičeva ulica 5, 1241 KAMNIK, osnovni vložek: 3.750
EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 1. 2008;
ŠPENDAL ROK, Ljubljanska cesta 91, 1230
DOMŽALE, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne
odgovarja, vstop: 23. 1. 2008.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MARAŽ BORIS, KRANJSKA POT 15,
1218 KOMENDA, razrešitev: 31. 12. 2007;
zastopnik SVETEC BOŠTJAN, VAVPOTIČEVA 5, 1241 KAMNIK, razrešitev: 1. 1.
2008, namestnik direktorja; direktor SVETEC BOŠTJAN, Vavpotičeva ulica 5, 1241
KAMNIK, imenovanje: 1. 1. 2008, zastopa
samostojno; direktor ŠPENDAL ROK, Ljub
ljanska cesta 91, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 1. 1. 2008, zastopa samostojno.
Razno: Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.
Rg-22765/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/04503 z dne 10. 8.
2007 pod št. vložka 1/28499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5971144
Firma: G 4 MEDICO d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na Straški vrh 13, 1117 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: GOLIAS MARIJAN – EMIL, Mladinska cesta 4,
4260 BLED, osnovni vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1996.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-22766/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/04502 z dne 10. 8.
2007 pod št. vložka 1/08770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5420440
Firma: G 4 inženiring d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Na Straški vrh 13, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 4.598.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: GOLIAS MARJAN EMIL, Mladinska ulica 4, 4260
BLED, osnovni vložek: 2.528.900 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; G 4 inženiring
d.o.o., Na Straški vrh 13, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 2.069.100 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 2004.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-26672/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/08726 z dne 26. 9.
2007 pri subjektu vpisa NAGODETI stavbno pohištvo d.o.o., sedež: Novi Svet 10,
1372 HOTEDRŠICA, vpisanem pod vložno
št. 1/45873/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
vpis prehoda osnovnega kapitala in osn.
vložkov na euro ter sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2260123
Firma: NAGODE IN NAGODE stavbno
pohištvo d.o.o.
Skrajšana firma: NAGODE IN NAGODE
d.o.o.
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: NAGODE JOŽEF, Novi
Svet 10, 1372 HOTEDRŠICA, osnovni vložek: 5.842,29 EUR, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1906; INOVATIS, poslovno svetovanje d.o.o., Nazorjeva ulica 6, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 2.920,71 EUR, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 24. 9. 2007.
Rg-30961/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/12497 z dne 12. 11.
2007 pri subjektu vpisa BARON GOZD gradnja objektov in zemeljska dela d.o.o., sedež: Avčinova ulica 11, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/47362/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 2312301
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SEGALI HAIM, Abigail St 12, HAIFA,
imenovanje: 10. 7. 2007, zastopa posamično.
Rg-32410/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/12018 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa ILIRIKA NEPREMIČNINE, družba za posredovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Trdinova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/42267/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: vpis prehoda

osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na
euro, sprememba družbenika, sprememba
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2132133
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: PATATIN d.o.o., Križevniška ulica 10, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 2005; RAZPET UROŠ, Aškerčeva ulica 14, 2342 RUŠE, osnovni vložek: 438,15
EUR, ne odgovarja, izstop: 25. 9. 2007.
Skupščinski sklep: Spremmba akta o
ustanovitvi z dne 25. 9. 2007.
Rg-32531/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13915 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa O-PROJEKT,
Gradbeno projektiranje in inženiring
d.o.o., Kočevje, sedež: Trg Sv. Jerneja
4, 1330 KOČEVJE, vpisanem pod vložno
št. 1/34210/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala
in osnovnih vložkov na euro, sprememba
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 1589334
Osnovni kapital: 8.763,15 EUR
Ustanovitelji: RUPNIK FRANC, Željne 62, 1330 KOČEVJE, osnovni vložek:
8.763,15 EUR, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor RUPNIK FRANC, Željne 62, 1330
KOČEVJE, imenovanje: 11. 12. 2000, zastopa posamično; prokurist JIBRIN JAMAL,
Ulica heroja Marinclja 9, 1330 KOČEVJE,
imenovanje: 13. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 13. 11. 2007.
Rg-36331/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15776 z dne 8. 1.
2008 pri subjektu vpisa TEMPORA trgovina in storitve d.o.o., sedež: Škofjeloška
cesta 29, 1215 MEDVODE, vpisanem pod
vložno št. 1/48155/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika, zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2342260
Firma: PARTIS storitve in trgovina
d.o.o.
Skrajšana firma: PARTIS d.o.o.
Sedež: Kopitarjeva ulica 8, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: GRANIT MONT storitve
d.o.o., Šmarska cesta 61, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, izstop: 20. 12. 2007; RUTNIK MARIJA, Ulica 22. maja 9, 2317 OPLOTNICA,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠĆUK JASMINA, Škofjeloška cesta
29, 1215 MEDVODE, razrešitev: 20. 12.
2007; direktor RUTNIK MIROSLAV, Kopitarjeva ulica 8, 2000 MARIBOR, imenovanje:
20. 12. 2007, zastopa samostojno.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 12. 2007.

NOVO MESTO
Rg-1715/08
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2008/00032 z
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dne 23. 1. 2008 pri subjektu vpisa KOTORI gradbeno – industrijsko podjetje
d.o.o. Novo mesto, sedež: Bršljin 6, 8000
NOVO MESTO, vpisanem pod vložno št.
1/02753/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe sprememba zastopnikov
vpis spremembe akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 5689627
Osnovni kapital: 138.812 EUR
Ustanovitelji: KOTORRI RAMIZ, Bršljin
6, 8000 NOVO MESTO, osnovni vložek:
138.812 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOTORRI ABEDIN, Bršljin 6, 8000
NOVO MESTO, razrešitev: 10. 12. 2007,
zastopa posamično in brez omejitev; direktor KOTORRI ABEDIN, Bršljin 6, 8000
NOVO MESTO, imenovanje: 10. 12. 2007,
zastopa skupaj z namestnikom direktorja;
zastopnik KOTORRI RASIM, Bršljin 6, 8000
NOVO MESTO, imenovanje: 10. 12. 2007,
namestnik direktorja zastopa skupaj z direktorjem.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 10. 12. 2007.

SLOVENJ GRADEC
Rg-35823/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00556 z
dne 28. 12. 2007 pri subjektu vpisa STROJI
podjetje za proizvodnjo stiskalnic, strojnih delov in naprav d.o.o., sedež: Koroška
cesta 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vpisanem pod vložno št. 1/09778/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: uskladitev
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov v
eure, sprememba poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 1367480
Osnovni kapital: 2.279.715 EUR
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Ustanovitelji: ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški vrh 177, 2373
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, osnovni vložek: 843.494,55 EUR, ne odgovarja,
vstop: 24. 10. 2003; STROJI HOLDING družba za upravljanje, svetovanje in financiranje
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM, osnovni vložek: 843.494,55
EUR, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 2003;
D.P.R. družba pooblaščenka d.d., Koroška
cesta 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
osnovni vložek: 32.778.657,28 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 11. 2007; D.P.R. družba
pooblaščenka Ravne d.d. 2. poslovni delež,
Koroška cesta 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, osnovni vložek: 109.262.190,96 SIT,
ne odgovarja, izstop: 12. 11. 2007; D.P.R.
družba pooblaščenka Ravne d.d., Koroška
cesta 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
osnovni vložek: 592.725,90 EUR, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 12. 11. 2007.
Rg-37349/06
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2006/00402 z dne
28. 12. 2006 pri subjektu vpisa BRANČURNIK podjetje za trgovino, gostinstvo in
turizem d.o.o., sedež: Pri Brančurniku 1,
2391 PREVALJE, vpisanem pod vložno št.
1/03053/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5415187
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist HRIBERNIK PRISTOVNIK KATJA, Pri
Brančurniku 3, 2391 PREVALJE, imenovanje: 15. 11. 2006.
Dejavnost: 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 28. 12. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 15. 11. 2006.
Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 74.120
razen »revizijske dejavnosti.«
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Balažek Romana, Radomerje 017,
Ljutomer, potni list, št. P00757485, izdala
UE Ljutomer. gnz-290096
Bauman Boris, Na gomili 003, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. P00135820,
izdala UE Maribor. gnp-290081
Blatnik Marija, Cesta 24. junija 064,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00106868,
izdala UE Ljubljana. gns-290103
Bren Alenka, Vogelna ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00057584, izdala
UE Ljubljana. gni-290088
Brmež Helenca, Sela 035, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list, št. P00545992,
izdala UE Ptuj. gno-290082
Cimerman Franc, Preglov trg 012,
Ljubljana, potni list, št. P01192450, izdala
UE Ljubljana. gnb-290095
Čurman Denis, Podgorje 012, Apače,
potni list, št. P01180085, izdala UE Gornja
Radgona. gnk-290086
Draškovič Damjan, Groharjeva pot 003,
Ptuj, potni list, št. P00205086, izdala UE
Ptuj. gne-290092
Godič Jana, Jurčkova cesta 082,
Ljubljana, potni list, št. P00536583, izdala
UE Ljubljana. gnu-290101
Godič Urša, Jurčkova cesta 082,
Ljubljana, potni list, št. P00536586, izdala
UE Ljubljana. gnt-290102
Gomboši Borutanton, Ulica bratov Učakar
088, Ljubljana, potni list, št. P00415844,
izdala UE Ljubljana. gnj-290087
Grenko Ana, Efenkova ulica 002, Žalec,
potni list, št. P01092125, izdala UE Žalec.
gnh-290089
Hasaj Kymete, Ljubljanska ulica 037,
Maribor, potni list, št. P00252579, izdala UE
Maribor. gnd-290093
Jocinger Benjamin, Savlje 026, Ljubljana,
potni list, št. P01162066, izdala UE Ljubljana.
gnx-290098
Jukić Igor, Kriška Reber 024, Trebnje,
potni list, št. P00896219, izdala UE
Ljubljana. gng-290090
Knez Zoran, Slovenja vas 024A, Hajdina,
potni list, št. PB0239260, izdala UE Ptuj.
gnm-290084
Kotnik Jernej, Streliška ulica 003,
Kamnik, potni list, št. P00167482, izdala UE
Kamnik. gnv-290100
Lampret Stanislav, Spodnje Gameljne
058A, Ljubljana – Šmartno, potni list,
št. P00963658, izdala UE Ljubljana.
gnf-290091
Ribič Stanislav, Novinci 004, Vitomarci,
potni list, št. P00178677, izdala UE Ptuj.
gnn-290083
Skutnik Patricija, Socka 044, Nova
Cerkev, potni list, št. P01102203, izdala UE
Celje. gnr-290079
Šmiderer Žarko, Paderšičeva ulica 001,
Novo mesto, potni list, št. P00534212, izdala
UE Novo mesto. gnc-290094
Šubic Miran, Zgornje Bitnje 240A,
Žabnica, potni list, št. P00068244, izdala
UE Kranj. gnq-290080

Tajčman Mirko, Sela 016, Semič,
potni list, št. P01186842, izdalo MZZ.
gny-290097
Vojska Pavel, Ljubljanska cesta 016,
Dob, potni list, št. P01003918, izdala UE
Domžale. gnl-290085
Zupančič Jernej, Godovič 075, Godovič,
potni list, št. P00592436, izdala UE Idrija.
gnw-290099

Osebne izkaznice preklicujejo
Bogolin Leopold, Veliki Dol 020,
Krško, osebno izkaznico, št. 001239368.
gni-289913
Bonjšak Aleš, Kopališka ulica 034, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001225343.
gnq-289905
Bonjšak Ema, Zmniec 078, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001985513.
gns-289903
Breznik Franc, Dupleška cesta 328,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001689780.
gne-289892
Cehner Rok, Črneče 136, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
002278153.
gnz-289971
Cerar Ivan, Marokova ulica 025,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001485921.
gny-289972
Cvetko Ruža, Trubarjeva ulica 056,
Celje, osebno izkaznico, št. 000589552.
gno-289882
Čebulec Jožko, Pod Sedovnikom 023,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000188640.
gnv-289925
Černe Pavla, Gortanova ulica 021, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001246856.
gnr-290054
Česnik Martin, Kraigherjeva ulica 001,
Postojna, osebno izkaznico, št. 002264837.
gnr-289879
De Zordo Damijan, Grčarice 27,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001594991.
gni-290038
Dežan Matjaž, Bevkova ulica 012,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001906410.
gnk-290061
Ernestl Franc, Cankarjeva ulica 016,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001039539.
gnh-290039
Eršte
Fanika,
Kočevarjeva
ulica
010 A, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002277400. gnc-290044
Gačnik Tanja, Mala vas pri Grosupljem
016 A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
002187214. gnl-290060
Gluvić Dušan, Teharska cesta 029,
Celje, osebno izkaznico, št. 001133977.
gnp-289881
Gorjup Tanita, Ulica heroja Jevtiča 006,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002083888.
gny-289897
Grašič Lucija, Količevo 034, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002076451.
gnb-289970
Habjan
Bonjšak
Mojca,
Zminec
078, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001868457. gnr-289904

Hari Tina, Radio cesta 007 A, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001566193.
gnv-289975
Hodžić Elvis, Mestni trg 039, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001933640.
gnt-289902
Hribar Aljoša, Globočice pri Kostanjevici
026, Krško, osebno izkaznico, št.
002016039. gnh-289914
Hvala Alenka, Parecag 019, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001435652.
gns-290057
Janeš Aleš, Retje 128 A, Loški Potok,
osebno
izkaznico,
št.
002163346.
gne-290042
Jašarević Denis, Žabjek 008, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000287579.
gnn-289908
Jelen Katarina, Prelčeva ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001670499.
gnx-290048
Jerman Marjana, Trsek 016, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002178220. gnf-289891
Jožef Frančišek, Cankarjeva ulica 037,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001085587.
gnx-289923
Kajtna Matjaž, Podvine 028, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001857428.
gnj-290062
Kastelic Marija, Mali Vrh 008, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000769665.
gnv-290050
Klugler Mihael, Cankarjeva ulica 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000328446.
gnw-289899
Kogoj Matjaž, Cankarjeva ulica 056, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002192138.
gnq-290055
Kokot Aleksander, Ghegova ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001441936.
gnc-289894
Komes Miroslav, Gorica pri Šmartnem
039 B, Celje, osebno izkaznico, št.
001819056. gnn-289883
Korošak Gregor, Jamova ulica 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002228377.
gnx-289898
Košele Sabina, Ulica Moša Pijade 002,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002108558.
gne-290067
Krabec Jožefa, Luče 049, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000168760.
gnv-289900
Kragelj Miloš, Ulica 9. septembra 136,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
00228591. gnf-290066
Krajcar Goran, Škofja vas 40, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001775432.
gng-289965
Krivec Matej, Logarska Dolina 023,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001814640.
gni-290063
Križman Miha, Ulica Veljka Vlahovića
025, Maribor, osebno izkaznico, št.
002064524. gnd-289893
Krumpačnik Janko, Pot ilegalcev 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230558.
gnz-290046
Lebar Zora, Keršičeva cesta 016 A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000572742.
gnm-289909
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Lozej Stojan, Škrbina 041, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002038941.
gnw-289924
Manček Manja, Sovretova ulica 025,
Krško, osebno izkaznico, št. 001159053.
gnj-289912
Novak Anton, Krčevina pri Vurbergu
007, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001922264.
gne-289917
Ocvirk Boštjan, Gimnazijska cesta 015 D,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 002248259.
gnk-289911
Osredkar Andreja, Stritarjeva ulica 007,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001074043.
gnc-289969
Pavičić Blaž, Župančičeva ulica 003,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002196318.
gnw-289974
Pavlić Ivandić, Župančičeva ulica 029,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000102906.
gnl-289885
Petovar Anton, Ribiška pot 036, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000453965. gnk-290036
Pišorn Stanko, Mariborska cesta 038,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001159976. gnu-290051
Polčnik Milan, Kokarje 012, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000682196.
gng-289915
Premzl Biljana, Potrčeva cesta 033,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002173139.
gnb-289920
Ragolič Ana, Lesjakova ulica 023,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000067933.
gnz-289896
Rastoder Sadeta, Pelechova cesta 035,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000364564.
gnx-289973
Repič Helena, Ivanjševski Vrh 017,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001506719. gno-289907
Rukelj Marko, Prvenci 015, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000688653. gnz-289921
Sabadin Nevija, Semedela 012, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000585603. gnj-289887
Spevan Gorazd, Kersnikova ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000405954.
gnb-289895
Stendler Dejan, Dobrna 042, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
002236141.
gng-289940
Stepan Aldin, Sorška ulica 011,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001738340.
gnm-289884
Stepan Robert, Larisova ulica 012,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001456483. gnh-289889
Šebenik Cilka, Plešivica 040, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000112212.
gns-290053
Štajner Nina, Tavčarjeva cesta 012,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002126621.
gng-290065
Štor Alenka, Cesta 065, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001024052.
gnt-289927
Štor David, Cesta 065, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002107652.
gnu-289926
Štor Sebastjan, Cesta 065, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001436651.
gns-289928
Štruc Katja, Mariborska cesta 041,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000846010. gnk-289886
Tominšek Danica, Kolonija 1. maja 010 A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001827766.
gnl-289910

Varl Živa, Javorniški Rovt 029 C,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000795281.
gny-289922
Verbič Polona, Ulica IX. korpusa
018, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
002245752. gnd-290068
Verdnik Pavlina, Zvezna ulica 016,
Celje, osebno izkaznico, št. 001388260.
gnq-289880
Vojsk Davorin, Kicar 008, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000879581. gnc-289919
Vuk Darja, Otroška ulica 016, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
000852658.
gnp-289906
Žigraj Andrej, Bernetičeva ulica 012,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000787058. gni-289888

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajnik Luka, Luče 095, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H, št. S 001531736,
izdala UE Mozirje. gnm-289959
Aupič Bogomil, Zapuže 015 A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
D1, D, G, H, št. S 001680579, izdala UE
Radovljica. gnm-289934
Bele Davorin, Trlično 16, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002215235, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-290023
Berger Biserka, Pod ostrim vrhom 001 A,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H A
le do 50 km/h, št. S 1935689, reg. št. 8451,
izdala UE Trbovlje. gnr-289929
Burjan Primož, Ljubljanska ulica 003,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000718415, reg. št. 102046, izdala UE
Maribor. gnq-290030
Cvetko Danijel, Josipdol 47 B, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, A – le do 50 km/h, št. S 001670894,
reg. št. 8269, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnn-290033
Cvetko Ruža, Trubarjeva ulica 056,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003098296, reg. št. 19729, izdala UE
Celje. gne-289942
Časar Anita, Neradnovci 011, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003002946, izdala UE Murska Sobota.
gns-289953
De Zordo Damijan, Grčarice 27, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000968958, izdala UE Ribnica.
gnw-289978
Dolžan Jelka, Zgornje Rute 081, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001788921, izdala UE Jesenice.
gnn-289958
Fink Urh, Ulica heroja Rojška 044,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001383177, reg. št. 46836, izdala UE
Celje. gnd-289943
Gabršček Melita, Kamno 49, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 3036261, izdala UE Ljubljana.
gnt-289952
Hvala Alenka, Parecag 019, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 43227, reg. št. 12410, izdala UE
Piran. gnn-290058
Jazbar Marija, Ulica Otona Župančiča
034, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001958223, izdala UE Idrija.
gnb-290020
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Jene Dušan, Zavinek 002, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001733824, izdala UE Novo mesto.
gnu-289976
Ješe Miha, Zaloše 011 A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001469347, izdala UE Radovljica.
gnk-289936
Kastelic Tomaž, Prečna 83, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 003150270, reg. št. 28933, izdala UE
Novo mesto. gnv-290075
Kegel Jože, Bračičeva ulica 011 A,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 000870067, reg. št. 482,
izdala UE Kočevje. gnf-290016
Korošec
Helena,
Savica
013,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 00057598, izdala UE Radovljica.
gnj-289937
Kotar Jožef, Trg revolucije 015,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000998341, izdala UE Trbovlje.
gny-290047
Kraljič Dragica, Gospodinjska ulica 019,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001435477, reg. št. 23218, izdala UE
Ljubljana. gnn-289983
Krumpak Ivan, Klemenova ulica 090,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001993831, reg. št. 87377, izdala UE
Ljubljana. gnj-289987
Lenič Breda, Ulica bratov Učakar 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001718913, reg. št. 34380, izdala UE
Ljubljana. gnl-289985
Likovič Zdravko, Pot na Rakovo jelšo
138, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
C, G, H, št. S 002081561, reg. št. 135802,
izdala UE Ljubljana. gng-289990
Lotrič Gregor, Hrušica 187, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 003088710, izdala UE Jesenice.
gng-290040
Maričić Marina, Rateče 018, RatečePlanica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003151702, izdala UE Jesenice.
gnw-290049
Mavrič Urška, Mirna ulica 010, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001408590, reg. št. 117796, izdala UE
Maribor. gnt-290027
Mesarić Igor, Mlakarjeva ulica 051,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002180695, izdala UE Domžale.
gnf-289966
Meze Agata, Lancovo 010 C,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000724571, izdala UE Radovljica.
gnn-289933
Narat Majda, Brezovica 001, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001860177, reg. št. 17668, izdala UE
Domžale. gnd-289968
Novšak Tejka, Andrićeva ulica 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001714413, reg. št. 243294, izdala UE
Ljubljana. gnm-289984
Osmani Evzalj, Jakobovo naselje 067,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B,
C, G, H, št. S 002042969, izdala UE Murska
Sobota. gnd-290018
Pavelšek Borut, Klek 035, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 003060406, izdala UE Trbovlje.
gnb-290045
Platovšek Boris, Kalinova ulica 001,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001987042, reg. št. 101475, izdala UE
Ljubljana. gni-289988
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Podvršnik Zoran, Ješenca 037, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H, št.
S 003062953, reg. št. 80541, izdala UE
Maribor. gno-290032
Pretnar Majda, Valvasorjeva ulica 011,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001618632, izdala UE Radovljica.
gno-289932
Railić Marinko, Cesta maršala Tita 045,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001509312, izdala UE Jesenice.
gnd-290043
Repatec Alfred, Zgornja Velka 083,
Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, št. S 003057997, izdala UE
Pesnica. gnw-290024
Ribič Mirko, Braslovče 56, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H, št.
S 625697, izdala UE Žalec. gnl-289960
Ručigaj Magdalena, Planinčeva ulica
011, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000781984, reg. št. 17211, izdala
UE Celje. gnb-289945
Selišek Gorazd, Draženska cesta 30,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 3099124, izdala UE Ptuj. gnq-289980
Smode Martina, Palmejeva ulica 030,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000815297, reg. št. 79188, izdala UE
Ljubljana. gnk-289986
Smrekar Saša, Zlatenek 008 A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003109279, izdala UE Domžale.
gnh-289964
Stopar Kristijana, Alpska cesta 065,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001355653, izdala UE Radovljica.
gnp-289931
Stubelj Dimitrij, Selo 73, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 3502739, izdala UE Ajdovščina.
gnj-289962
Šibanc Anton, Višnja vas 012 B, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003154053, reg. št. 57817, izdala UE
Celje. gnc-289944
Škrilec Vladimir, Mlajtinci 006 C, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001604643, izdala UE Murska Sobota.
gnr-289954
Šmigoc Simon, Ljubljanska cesta 080,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003048571, izdala UE Domžale.
gni-289963
Šnuderl Anja, Kuraltova ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 3194982, reg. št. 139859, izdala UE
Maribor. gnn-290008
Štajner Nina, Tavčarjeva cesta 012,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003168319, reg. št. 44, izdala UE
Velenje. gnl-290035
Štangler Andrej, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A – le do 50 km/h, št. S 002046159, reg. št.
103784, izdala UE Maribor. gnv-290025
Tomašević Siniša, Ljubljanska cesta 029,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003117040, reg. št. 43253, izdala UE
Celje. gnz-289946
Turčen Anja, Cesta maršala Tita 071,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001972662, izdala UE Jesenice.
gnp-289956
Waland Janez, Alpska cesta 032,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003084490, izdala UE Radovljica.
gnq-289930
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Werbole Darko, Preglov trg 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, G, H, št. S 003207074, reg. št. 4956,
izdala UE Ljubljana. gno-289982
Wozniak Knopp Gordana, Koroška cesta
067, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000494269, reg. št. 99927, izdala
UE Maribor. gns-290028
Zajc Tanja, Ragovo 014 A, Novo mesto
– Krka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001678845, izdala UE Novo mesto.
gnt-289977

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., veljavnost naslednjih zavarovalnih
dokumentov: STAN B/03, št. 00075479,
1 kos. Ob-3316/08

Spričevala preklicujejo
Bahor Rok, Dobliče 32, Črnomelj,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Črnomelj.
gny-289872
Bencak Tomaž, Mali Bakovci 33, Murska
Sobota, indeks, št. 12120050896, ICES.
gnt-289877
Bilaković Željka, Pot k čuvajnici 2,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 2006. gnj-290012
Boštjančič Andrej, Skadanščina 12,
Materija, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Dragomirja Benčiča-Bekima, izdano
leta 2006. gnb-289995
Cafuta Darija, Kraigherjeva ul. 27, Ptuj,
indeks, št. 71078435, Pravne fakultete v
Mariboru, leto izdaje 1993. gnw-289999
Capuder Jernej, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnf-289991
Cimerman Nina, Zg. Duplek 158,
Spodnji Duplek, spričevalo 3. letnika III.
Gimnazije Maribor, izdano leta 2006/2007.
gnx-289948
Fajdiga Tadeja, Veliki vrh 27, Šmartno
ob Paki, spričevalo 8 razreda OŠ bratov
Letonja, izdano leta 2007. gno-290107
Fortuna Anton, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
spričevalo Poklicne šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1973. gnt-290002
Frank Kristijan, Prušnikova ulica 54,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in
zaključno spričevalo Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 2002. gne-289992
Frank Kristijan, Prušnikova 54, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tiska in papirja.
gnd-289993
Gomboc Suzana, Tomšičeva ul. 7,
Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 1997. gnm-290034
Gonc Tatjana, Dolga vas, Kraška 40, Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 1995,
izdano na ime Halas Tatjana. gnn-290108
Hasanović
Zaim,
Weidachstr.
8,
86154 Augsurg, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene, ekonomske in
geodetske šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gni-290113

Herega Renato, Gorišnica 81, Gorišnica,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Celje. gnl-290110
Herega Renato, Gorišnica 81, Gorišnica,
spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Celje. gnk-290111
Horvat Anja, Zdraviliški trg 16, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in
uspeh o poklicni maturi Srednje trgovske
šole v Mariboru, smer ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1999/2003.
gnu-290026
Jambrovič Tadej, Terškova 14, Maribor,
indeks, št. 18070288, Filozofska fakulteta.
gnr-289979
Jeglič Monika, Češnjice v Tuhinju 1A,
Laze v Tuhinju, indeks, št. 18041169,
Filozofske fakultete. gnf-290116
Jenkole Urška, Pešnica 10, Zgornja
Besnica, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2006/2007.
gni-289938
Jež Andreja, Ulica Otona Župančiča 11,
Idrija, indeks, št. 248, Visoke šole za risanje
in slikanje v Ljubljani, leto izdaje 2004.
gnd-289918
Juhart Boštjan, Novo Tepanje 11,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Celje, smer
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
1994. gng-290019
Juhart Boštjan, Novo Tepanje 11,
Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika
Srednje trgovske šole Celje, smer
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
1995. gnz-290021
Juhart Boštjan, Novo Tepanje 11,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole Celje, smer
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
1995. gny-290022
Kepic Darja, Dragomelj 10, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996, izdano na ime Skubi Darja.
gnq-290105
Keršmanc Tomaž, Bevke 5, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, izdano leta 1999.
gne-289967
Kirin Tomislav, Jarčeva ulica 5, Metlika,
spričevalo 1. letnika Tehniške gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2003/2004.
gns-290003
Klepić Vladimir, Dolenjska cesta 307,
Lavrica, Škofljica, spričevalo 7. razreda
Osnovne šole Škofljica, izdano leta 2006.
gnt-290077
Košmerl Peter, Livarska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Pučnika, izdano leta 2006/2007.
gnf-289941
Krumov Biljana, Tomšičeva 1, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Slovenj Gradec, poklicna in srednja
ekonomska šola, izdano leta 2000.
gnp-290106
Lamovec Jože, Polhov Gradec 24,
Ljubljana, spričevalo Osnovne šole Vide
Pregarc, izdano leta 1981/82. gng-290115
Mahič Renata, Bratov Mivšek 2,
Borovnica, spričevalo letno in o zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole Ljubljana,
program frizer, izdano leta 1997/2000.
gnh-290064
Miška Tara, Bilje 169, Renče, spričevalo
3. letnika Splošne gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2007. gnv-289875
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Momić Stojan, Donji Obodnik, Kotor
Varoš, BIH, diplomo Poklicne gradbene šole
I. Kavčiča v Ljubljani. gnh-290114
Novak Marko, Trg ljudske pravice 11,
Lendava – Lendva, indeks, št. 12120050909,
ICES. gnu-289876
Ozvaldič Martin, Strajna 32, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
strojne šole, Srednješolski center Ptuj,
izdano leta 2007. gnm-290109
Pajič Vid, Kogojeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnu-289901
Petrinec Sanja, Študentovska ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2006.
gni-290013
Pišlar Anica, Mestni trg 36, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980, izdano na
ime Domjanič Anica. gng-289994
Podgornik Gaja, Liminjanska 89,
Portorož – Portorose, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Tehniške šole Koper, izdano leta
2003, 2004 in 2005. gnj-290112
Prezelj Irena, Savlje 35B, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1986. gne-290017
Seljak Andreja, Seča 181, Portorož
– Portorose, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole, Izola, izdano leta 2004.
gnx-289998
Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11, Globoko, maturitetno spričevalo Srednje tehniške
šole Krško, izdano leta 2003. gnm-290009
Simič Aleksander, Andreaševa ul. 6,
Ljubljana, spričevalo za 8. razred Osnovne
šole Hinka Smrekarja. gnl-290010
Sladič Polona, Bevško 69, Trbovlje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
Sevnica, poklic frizer, izdano leta 2000/2001,
2002/2003. gnt-290052
Soklič Ana, Savica 20, Bohinjska Bistrica,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Jesenice.
gnw-289949
Starc Gašper, Cankarjev trg 14, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Zasavske ljudske univerze Trbovlje, izdano
leta 2002. gnr-290029
Svetelj Teja, Ul. Janeza Puharja 4, Kranj,
spričevalo 3. letnika EŠ Kranj. gny-289947
Temnikar Matic, Šmartno 201, Šmartno
pri Slov. Gradcu, spričevalo Osnovne šole
Šmartno pri Slovenj Gradcu, izdano leta
2001. gnp-290056
Tratnik Dosso Irena, Cankarjeva ulica 31,
Trebnje, indeks, št. 18881986, Filozofska
fakulteta, leto izdaje 1989 na ime Tratnik
Irena. gnw-290074

Uroič Samanta, Rudarjevo 7, Črna na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Srednje
strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gnv-290000
Vene Franc, Delavska 1, Krško, spričevalo
Poklicne šole za avtomehanike v Novem
mestu, izdano leta 1969. gnp-290031
Vergan Ivanka, Popetre 13, Gračišče,
indeks, št. 71001579, Biotehniška fakulteta,
leto izdaje 2001/2002. gnr-290004
Vidovič Mijo, Rudarska cesta 9, Kisovec,
spričevalo Rudarskega šolskega centra
Zagorje. gnu-290001
Vuleta Darija, Zavrti 36, Mengeš,
spričevalo 1., 2. letnika in zaključni izpit
Srednje šole tehniških strok in osebnih
storitev. gnm-290059
Žnidaršič Daša, Ob Beli 7, Vipava,
spričevalo o zaključeni Srednji trgovski šoli
Izobraževalnega zavoda Memory, izdano
leta 1998, izdano na ime Hrovatin Daša.
gno-289957

Drugo preklicujejo
Arben Sinani, Arkova 14, Idrija, mesečno
vozovnico, št. 0709793, izdal Avrigo, Idrija.
gnz-289996
Avtotransporti Kastelec s.p. Kastelec,
Adamičeva cesta 57, Grosuplje, dovolilnico
št. 1011156/K015156 za voznika Đolo Ivo z
dne 29. 10. 2007. gnu-290005
Avtotransporti Kastelec s.p. Kastelec,
Adamičeva cesta 57, Grosuplje, dovolilnico
št. 1010218/K010468 za voznika Tomaž
Marinček z dne 17. 9. 2007. gns-290007
Bregar Maja, Šalka vas 146, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 09990836,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnh-289939
Cizej Matjaž, Fakinova ulica 4, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico. gnh-289989
Časar Anita, Neradnovci 11, Petrovci,
avtobusno karto, izdal Avtobusni promet
Murska Sobota. gnz-290071
Dolžan Janez, Tržaška cesta 268,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-290072
Doogy d.o.o., Gorkijeva ulica 8, Izola –
Isola, reprezentativno obrtno dovoljenje, št.
079612/3470/01-27/2004, izdano dne 6. 2.
2004, izdala ga je OZS. gnj-290037
Glihatransport Jure Gliha s.p., Cesta 15,
Veliki Gaber, dve dovolilnici za 3 države HR,
št. L 004467, L 004470. gnv-289950
Imamović Denis, Levčeva ulica 7a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-289873
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Istenič Petra, Mokrice 9, Vrhnika, delovno
knjižico. gnu-290076
Jordan Ivan, Majaronova ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-289874
Kadić Edis, Pahorjeva 28, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnr-290104
Lorenčič
Darja
s.p.,
Kurilniška
ulica 5, Maribor, potrdilo za voznika
tujca Tomašević Dragutin, št. potrdila
000790/MJ74-2-2191/2006 z veljavnostjo
od 5. 4. 2006 do 4. 12. 2006, izdanega od
OZS. gnc-290069
Nišandžić
Romeo,
Kajuhova
6,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 18050815, izdala Filozofska fakulteta.
gng-290015
Nuhić Elvedin, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-289935
Petrol, Slovenska energetska družba
d.d., Dunajska 50, Ljubljana-Petrol,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino
PETROL 90 Petrol d.d., Ljubljana 1527
Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnu-289951
Piškur Robert, Želimlje 19, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-290073
Rajhart Dejan, Cesta Revolucija 1/a,
Jesenice, delovno knjižico. gny-289997
Rejec Jure, Gabrje 78, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21030575, FDV.
gnk-289961
Rovšnik Milko s.p., Male Braslovče
9/a, Braslovče, potrdilo o neoporečnosti
cestnega vozila za prevoz pod carinskimi
oznakami št. 2008, izdan 2. 2. 2005 pri
Carinskem uradu Celje, z veljavnostjo do
2. 2. 2009. gnf-290041
Stankič Bogo, Garibaldeva 17, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gnp-289981
Stanovanjsko obrtno podjetje Trbovlje
d.o.o., Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje,
obrtno dovoljenje št. 66/01001-0493/00, ki
ga je izdala Obrtna zbornica Slovenije dne
6. 3. 1995. Ob-3317/08
Šepec Andrej, Prelesje 32, Šentrupert,
službeno izkaznico, št. 000054, MNZ
Ljubljana. gnk-290011
Šudlić Denis, Ulica Marje Boršnikove 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-290078
Šušteršič Gregor, Birčna vas 14A, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 23040153,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnf-290070
Šušteršič Teja, Medno 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18051230,
Filozofska fakulteta. gnh-290014
Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja Nova vas
47, Slovenska Bistrica, rusko dovolilnico, št.
427520. gng-289890
Umek Vesna, Volaričeva 12, Postojna,
delovno knjižico. gnq-289955
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