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Javni razpisi
Ob-3543/08
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 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 dodeljevanje sredstev za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje
hmeljišč iz naslova ukrepa
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodab
ljanje kmetijskih gospodarstev iz Programa
razvoja podeželja 2007–2013 (objava v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 28. 3. 2008,
v nadaljevanju javni razpis), se v poglavju V. Upravičeni stroški, izraz »prispevek
v naravi;« iz druge alineje prvega odstavka

nadomesti z novim izrazom, ki se glasi, kakor sledi:
»prispevek v naravi, ki ne sme presegati 50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek
v naravi;«.
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 8451-285/2007-5
Ob-3515/08
Popravek
V razpisu za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme za obdobje
od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 28. 3.
2008, na strani 1189, se popravi:
V 3. točki razpisa, ki opredeljuje merila
za dodelitev sredstev se v prvem odstavku
navedeno število občin 92 spremeni v 96,
tako, da se glasi:
»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 z dne 3. 8.
2007), kjer se kot manj razvite upoštevajo
občine z indeksom razvitosti nad 100, kar
pomeni 96 občin (priloga), in sicer:«
Prav tako se v 3. točki razpisa v tabeli
izhodiščnih vrednosti, v opremi skupine b):
pri gasilskem vozilu GVC-16/24 (8. vrstica
tabele) spremeni vrednost za celotno vozilo in sicer namesto navedene vrednosti
1133.000 z vrednostjo 133.000, tako da se
tabela glasi:
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
GVC-16/25

150.000
150.000

75.000
75.000

75.000
75.000

GVC-16/24

133.000

68.000

65.000

GVC-24/50

83.000

160.000

77.000

GVM-1

33.000

29.000

4.000

GVGP-1

69.000

46.000

23.000

GVGP-2

140.000

67.000

73.000
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Oprema skupine b):
GV

GASILSKA OZNAKA
VOZILA

ZA CELOTNO
VOZILO

SAMO ZA
ŠASIJO

SAMO ZA
NADGRADNJO

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
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

Št. 192/08
Ob-3419/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, ZUJIK-UPB 1, v nadaljevanju:
ZUJIK), Zakona o financiranju občin -ZFO-1
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odločba
US: 24/07-6, v nadaljevanju: ZFO), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Ministrstvo
za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbiro občinskih investicij na
področju kulture, ki se bodo začele
izvajati leta 2008 ali 2009 in bodo
sofinancirane iz proračuna Ministrstva
za kulturo ter vključene v načrt
razvojnih programov za leta trajanja
investicije (JPR23-OB-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele izvajati v proračunskem letu 2008 ali
2009 in bodo sofinancirane iz proračuna
Ministrstva za kulturo ter vključene v načrt
razvojnih programov za leta trajanja investicije.
Občinske investicije na področju kulture
po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremičnin,
– gradnjo,
– investicijsko – vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti
funkcionalno zaključena faza investicije
v objekt, prostore ali opremo, tako da objekt
po izvedeni investiciji lahko obratuje.
Javni razpis za sofinanciranje občinskih
investicij na področju kulture se razpisuje za
investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo
za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v javnem
interesu države:
– splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe, Uradni list RS, št. 73/03, in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5.

2005 do 30. 4. 2015, RS, Nacionalni svet za
knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005);
– ostale občinske kulturne objekte.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo občine,
ki bodo pričele z investicijami v letu 2008 ali
2009 in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima občina za investicijo dokument
identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
– da je občina lastnica zemljišča v primeru novogradnje, v primeru rekonstrukcije,
investicijskega vzdrževanja ali nabave opreme pa lastnica objekta ali prostorov,
– da bo občina zagotovila pripravo in
izvedbo investicijskega projekta v skladu
s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo,
ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04)
in Zakonom o javnih naročilih (uradno prečiščeno besedilo, ZJN-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 36/04),
– da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo
z lastnimi, morebitnimi drugimi sredstvi ter
proračunskimi sredstvi, za katera kandidira
na razpisu. Višina proračunskih sredstev,
ki jih občina lahko pridobi po tem razpisu,
izhaja iz Sklepa o določitvi razvitosti občin
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 70/07) in
je naslednja:
Indeks razvitosti
130 in več
120 – 129,9
110 – 119,9
100 – 109,9
85 – 99,9
70 – 84,9
manj kot 70

Najvišji delež
sofinanciranja v %
70
60
50
40
30
20
10

Ne glede na pripadajoč procent sofinanciranja je možno za investicijo pridobiti največ 300.000 €.
Zaprta finančna konstrukcija se izkazuje
na obrazcu 3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski
priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov).
3. Obvezne priloge k vlogi na razpis
Občina priloži vlogi na razpis naslednje
obvezne priloge:
– prijavni obrazec občine predlagateljice
– Obrazec 1 v razpisni dokumentacijji,
– dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program,
– kratko utemeljitev predlaganega projekta,
– v primeru novogradnje, rekonstrukcije, investicijskega vzdrževanja in v primeru
nabave opreme mora občina izkazati, da je
lastnica zemljišča oziroma objekta ali prostorov,
– izjavo občine predlagateljice, da bo zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega
projekta v skladu s prostorskimi standardi,
Zakonom o graditvi objektov in Zakonom
o javnih naročilih – Obrazec 2 v razpisni
dokumentaciji,
– predlog finančnega načrta – Obrazec 3
v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da finančna konstrukcija vključuje poleg občinskih in državnih sredstev še
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sredstva drugih sofinancerjev, je potrebno
v skladu z dinamiko financiranja iz investicijske dokumentacije priložiti pogodbo s sofinancerjem ali sklep sofinancerja o dodelitvi sredstev ali pismo o nameri. V primeru,
da občina s temi dokazili ne razpolaga, je
potrebno za sredstva drugih sofinancerjev
predložiti pisno izjavo pristojnega organa
občine, da bo manjkajoča sredstva občina
zagotovila iz svojega proračuna s prerazporeditvami v veljavnem načrtu razvojnih
programov,
– sprejet odlok o proračunu občine za
preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt
razvojnih programov. V primeru, da investicijski projekt občine ni zajet v veljavnem
načrtu razvojnih programov, pa še sklep
pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za ta investicijski
projekt.
Predložitev obveznih prilog ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
minister.
Komisija bo predlagala zavrženje prepoznih in nepopolnih vlog ter vlog, ki jih niso
vložile upravičene osebe.
Vloga je pravočasna, če je prispela
v roku, določenem v besedilu razpisa. Za
nepravočasno se šteje vloga ali dopolnitev vloge, ki ni bila oddana priporočeno na
pošto do vključno 5. maja 2008, oziroma
do tega dne ni bila predložena na vložišču
ministrstva.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine – priloge, ki jih določa besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh obveznih prilog, navedenih
v besedilu razpisa.
Upravičena je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja
na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
oseba se šteje vloga, ki je ni vložila občina
ali pa jo je vložila občina, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v 2. točki besedila
razpisa.
4. Ocenjevanje razpisnih pogojev
V predlog programa za sofinanciranje
občinskih investicij na področju kulture bo
ministrstvo vključilo projekte po vrstnem
redu, določenem na osnovi ocenjevanja
projektov, ki ga bo izvedla strokovna komisija. Sofinancirane bodo tiste investicije, ki
bodo v postopku izbire ocenjene oziroma
ovrednotene višje.
Povzetek načina ocenjevanja: prednostna merila so ovrednotena s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopna v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih
točk za posamezni investicijski projekt je
100 točk. Po izvedenem točkovanju se bodo
občinam po vrstnem redu, na osnovi doseženih točk, dodelila sredstva v višini oziroma
procentu, ki je vezan na indeks razvitosti do
izčrpanja razpoložljivih sredstev. V primeru
pridobitve enakega števila točk imajo prednost investicije, namenjene nujnim posegom
na objektih (preprečitev škode na objektu ali
funkcionalna usposobitev objekta). V primeru, da se je občina s svojo investicijo uvrstila
v izbor za dodelitev sredstev, a se temu
odpove v obdobju po zaključku razpisa, se
sredstva namenijo prvi naslednji investiciji iz
vrstnega reda, ki sredstev še ni prejela.
5. Kriteriji ocenjevanja
Kriteriji za ocenjevanje knjižnic so naslednji:

mora biti navedba občine in njen naslov. Če
občina na razpis posreduje več investicij,
mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako na ovitku, iz
katere je razvidno, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil: Lucka.Zlender-Jukic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirani predstavnik občine ima vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri
Odpiranje vlog se bo pričelo 7. maja in
končalo predvidoma 16. maja 2008.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja
vlog občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile
upravičene osebe. Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele
v roku najmanj dveh mesecev po zaključku
odpiranja vlog.
Ministrstvo za kulturo

A) Upravičenost investicije:
– stanje prostorov in opreme – ocena
nujnosti posegov,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na normative,
– ocena predlagane prostorske rešitve.
B) Načrtovana stopnja izkoriščenosti,
število prebivalstva, razvitost občine:
– ocena načrtovane stopnje izkoriščenosti knjižnice glede na članstvo,
– ocena načrtovane stopnje izkoriščenosti knjižnice glede na obisk/izposojo,
– število prebivalstva, ki so mu namenjene storitve in dejavnosti,
– ocena glede na razvitost občine.
Kriteriji za ocenjevanje ostalih občinskih
kulturnih objektov so naslednji:
A) Upravičenost investicije:
– stanje prostorov in opreme – ocena
nujnosti posegov,
– stanje prostorov in opreme – ocena
glede na potencialne uporabnike,
– ocena predlagane prostorske rešitve.
B) Načrtovana stopnja izkoriščenosti,
število prebivalstva, razvitost občine:
– ocena načrtovane stopnje izkoriščenosti dvorane glede na število dogodkov,
– ocena načrtovane stopnje izkoriščenosti dvorane glede na pestrost in odmevnost
dogodkov,
– število prebivalstva, ki so mu prostori
namenjeni,
– ocena glede na razvitost občine.
Podroben opis kriterijev ocenjevanja je
razviden iz razpisne dokumentacije.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev za sofinanciranje v proračunskem
letu 2008 znaša 280.000 €, v letu 2009 pa
250.000 €.
7. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za
katero bodo odobrena in v plačilnih rokih,
kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju
državnega proračuna.
8. Razpisni rok: razpis se prične 4. aprila
2008 in zaključi 5. maja 2008.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – Obrazec 1,
– izjava predlagateljice – Obrazec 2,
– Obrazec 3,
– ocenjevalna lista.
Razpisno dokumentacijo lahko občine
v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski
in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka posamezni občini
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in oddana na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 5. maja 2008 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – prijava za občinske investicije na področju kulture, z oznako JPR23-OB-2008. Na hrbtni strani ovitka

Stran

Ob-3427/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06
in 114/07), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), 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), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
(Uradni list RS, št. 132/06 in 23/07), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za vzpodbujanje implementacije znaka
za okolje EU za turistične namestitve –
EU marjetice
1. Sredstva razpisuje: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je vzpodbujanje implementacije Znaka za
okolje EU za turistične namestitve.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpodbuditi turistična podjetja k uvajanju ekološkega managementa
in ekoloških standardov; vzpodbuditi osebno
naklonjenost managementske strukture v turističnih podjetjih do ekološke problematike
ter njihovega razmišljanja o ekološki naravnanosti kot poslovni priložnosti; vzpodbuditi
okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih
turističnih namestitvenih objektih, oziroma
okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo; trženje konkurenčne prednosti, ki jo
podjetje pridobi s tem znakom ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega
razvoja in ekološkega managementa.
4. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
implementacije Znaka za okolje EU za tu-
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ristične namestitve in stroškov, povezanih
s promocijo konkurenčne prednosti podjetja,
ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za
turistične namestitve.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve za uvajanje ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev in so občasnega
značaja, ter niso povezane z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja,
b) usposabljanje lastnih kadrov (stroški
izvajalcev izobraževanja, potni stroški, materialni stroški in stroški storitev povezanih
z izvedbo usposabljanja), za izvajanje ekološkega managementa,
c) izvajanje promocije proizvodov in storitev turističnega podjetja, ki je pridobilo Znak
za okolje EU za turistične namestitve,
d) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden tudi Znak
za okolje EU za turistične namestitve.
Ad c) Upoštevajo se stroški promocije
proizvodov in storitev turističnega podjetja,
ki je pridobilo Znak za okolje EU za turistične namestitve, pri čemer morajo biti stroški
promocije povezani s promocijo Znaka za
okolje EU za turistične namestitve. Najmanj 50% promocijskih aktivnosti mora biti
izvedenih na tujih trgih (trgi zunaj ozemlja
RS), kar bo razvidno iz računov, ki jih bo
prijavitelj priložil ob predložitvi zahtevka za
izplačilo.
Pri upravičenih stroških iz točke c) in d)
prijavitelj kot dokazilo priloži promocijski material, na katerem mora biti jasno razviden
Znak za okolje EU za turistične namestitve.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi
prvega naročila za izvedbo planiranih aktivnosti upoštevaje, da mora biti datum začetka izvajanja aktivnosti po oddaji vloge
na razpis.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali
z originalnimi računi in originalnimi dokazili
o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
ministrstvu pred izplačilom.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upoštevata 10. in 21. člen Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Ur. l. RS, št.
132/06 in 23/07).
Upravičeni stroški bodo sofinancirani po
pravilu de minimis. Pravilo de minimis določa, da skupni znesek pomoči de minimis
ne sme preseči zgornje meje 200.000 EUR
v obdobju treh proračunskih let.
6. Pogoji za kandidiranje: na razpis za ta
namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
6.1. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost
v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– so kapitalsko ustrezni v skladu s tretjim
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.
126/07),
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– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– ni za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči.
6.2. Ostali pogoji
Nastanitveni obrati, ki so pridobili Znak
za okolje EU za turistične namestitve morajo
biti locirani v Sloveniji in morajo izpolnjevati
naslednje pogoje za kandidiranje:
1. prijavitelj mora predložiti dokazilo
o pridobitvi Znaka za okolje EU za turistične
namestitve (fotokopija),
2. prijavitelj mora predložiti pravnomočno
dovoljenje (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno
dovoljenje), da se nastanitveni obrat, ki je
pridobil Znaka za okolje EU za turistične
namestitve, glasi na prijavitelja,
V primeru obnove kulturnih objektov, ki
so v lasti države, lahko prijavitelj predloži
gradbeno dovoljenje, ki se glasi na Ministrstvo za kulturo oziroma drugo javno institucijo, ter pogodbo z Ministrstvom za kulturo
oziroma institucijo, ki je v pristojnosti Ministrstva za kulturo, iz katere je razvidno,
da je objekt v lasti RS in ga ima prijavitelj
v dolgoročnem zakupu.
3. prijavitelj mora podati izjavo, da upravičenih stroškov, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa ni in ne bo prijavil za sofinanciranje v nobenem drugem
razpisu.
Vloga je formalno popolna, ko prijavitelj
predloži sledeče obrazce in dokazila:
– Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2).
– Kratek opis (obrazec št. 3).
– Utemeljitev pridobitve Znaka za okolje EU za turistične namestitve z vidika prispevka k uresničevanju nacionalnih ciljev
(obrazec št. 4).
– Utemeljitev pridobitve Znaka za okolje EU za turistične namestitve z razvojnimi
dokumenti turistične destinacije (obrazec
št. 5).
– Kvaliteta projekta (obrazec št. 6).
– Učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe (obrazec št. 7).
– Ohranjanje Znaka za okolje EU za turistične namestitve (obrazec št. 8).
– Pričakovani rezultati (obrazec št. 9).
– Vsebina popolne vloge (obrazec št.
10).
– Dokazilo o pridobitvi Znaka za okolje
EU za turistične namestitve.
– Pravnomočno dovoljenje (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo
ustrezno pravnomočno dovoljenje), ki dokazuje, da se nastanitveni obrat, ki je pridobil
Znaka za okolje EU za turistične namestitve,
glasi na prijavitelja.
– Izvleček oziroma fotokopijo dela Strategije turistične destinacije.
– Izvleček oziroma fotokopijo dela Regionalnega razvojnega programa.

– Program izobraževanja, ki so se ga
zaposleni udeležili.
– Liste prisotnosti na vsakem izobraževanju.
– Promocijski materiali, na katerih je jasno viden Znak za okolje EU za turistične
namestitve oziroma fotografijo promocijskih
materialov, če so ti takšne narave, da jih ni
mogoče poslati.
– Dokazila o aktivni udeležbi (razstavljalec) na sejmu.
– Strategija trženja podjetja z označenimi deli, ki se nanašajo na Znak za okolje EU
za turistične namestitve.
– Trženjski načrt podjetja z označenimi
deli, ki se nanašajo na Znak za okolje EU
za turistične namestitve.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki
bodo podali formalno nepopolne vloge pozvala k dopolnitvi le-teh. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne
z nameni razpisa, se zavrnejo.
7. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša 40.000 EUR. Od tega
bo 10.000 EUR na razpolago v letu 2008,
30.000 EUR pa v letu 2009.
Koriščenje sredstev bo možno do porabe
oziroma do: 15. 6. 2010.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1732.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru
iste proračunske postavke samo v primeru
pozitivno rešenih pritožb.
8. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov implementacije Znaka za okolje EU
za turistične namestitve lahko dosega največ 4.000 EUR za posamezen nastanitveni
objekt oziroma ne več kot:
– 80% upravičenih stroškov implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih
zahtevkov za izplačilo, in sicer v enkratnem
znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka
za izplačilo.
9. Obdobje za porabo sredstev: rok za
porabo sredstev je 15. 6. 2010.
10. Ostale zahteve
Prijavitelji, katerih vloge bodo v okviru
tega razpisa pozitivno rešene, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s pridobitvijo Znaka za okolje EU za turistične
namestitve najmanj do 31. 12. 2011, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega
datuma lahko ministrstvo ta rok podaljša,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s pridobitvijo Znaka za okolje
EU za turistične namestitve vsem, ki so vključeni v nadzor in revizijo javnega razpisa,
– zagotoviti, da bo Znak za okolje EU
za turistične namestitve obnavljal vsaj do
leta 2014.
11. Merila za izbor projektov za sofinanciranje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
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Točke
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Maks. št.
točk

I.

Uresničevanje nacionalnih ciljev

15

1.

Skladnost z politiko razvoja kakovosti v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma
2007–2011

10

2.

Skladnost z načelom trajnostnega razvoja v Strategiji
razvoja Slovenije 2007–2013

5

II.

Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije

5

1.

Skladnost s Strategijo TD/RRP

5

III.

Kvaliteta projekta

40

1.

Usposabljanje lastnih kadrov za izvajanje ekološkega
managementa

20

2.

Izvajanje promocije znaka EU marjetica

10

3.

Tržna naravnanost

10

IV.

Pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične
ponudbe

1.

Implementacija znaka EU marjetica bo pozitivno vplivala
na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe

10

V.

Realnost izvedbe

10

1.

Ohranjanje znaka EU marjetica

10

VI.
1.

VII.

10

Dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji

10

Implementacija znaka EU marjetica bo pozitivno vplivala
na kakovost turistične ponudbe v destinaciji

10

Realni in jasno izraženi pričakovani rezultati (pričakovan rezultat je 4% rast nočitev v enem letu
po pridobitvi znaka EU marjetica)
10
Skupaj

Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Kolikor se
bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila
točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo
sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli
projekti z višjim številom točk. V primeru,
da bo več projektov z enako oceno, se bo
upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta
projekta.
12. Način ocenjevanja vlog: vloge bo
ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva.
13. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana) v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis Vzpodbujanje implementacije znaka za okolje EU za
turistične namestitve« na prednji strani ter
polnim naslovom pošiljatelja, in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim
odpiranjem.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja

100

razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo.
Podatki iz prejete dokumentacije se bodo
obravnavali kot poslovna skrivnost vendar
le kolikor bo prijavitelj v prijavi jasno označil,
kateri podatki se v skladu z ZGD in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna
skrivnost.
14. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 15. 9. 2008.
Naslednje odpiranje bo 15. 11. 2008. Vsa
naslednja odpiranja bodo vsake tri mesece,
datumi odpiranj bodo objavljeni na spletni
strani ministrstva (http://www.mg.gov.si/).
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način
dostave prispele v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo najkasneje do 12. ure dva dni
pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po
navedenem roku se prenesejo v naslednje
odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijavitelju.
Odpiranje ni javno.
15. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
sklep o izbiri z odobreno višino sredstev
posreduje prijavitelju Ministrstvo za gospodarstvo.

16. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 20
dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
17. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnih straneh:
http://www.mg-rs.si ali v recepciji na sedežu
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
zahteve prijavitelja, poslane po elektronski
pošti na naslov: suzana.turk@gov.si.
18. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na naslovu: suzana.turk@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-35/2008/3-0082320
Ob-3482/08
Na podlagi 23. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
131/06 in 5/07 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) in 9. člena Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa
znanja za pridobitev spričevala o strokovni
usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 10/07 in 39/07, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana objavlja
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javni razpis
za izbor izvajalca za izvajanje
organizacijskih, strokovnih in tehničnih
opravil za komisijo za opravljanje
preizkusa znanja za odgovorne osebe
za opravljanje prevozov v cestnem
prometu
1. Naziv in naslov naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbor izvajalca za izvajanje organizacijskih, strokovnih
in tehničnih opravil za komisijo za opravljanje preizkusa znanja za odgovorne osebe
za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
Izbrani ponudnik bo sprejemal prijave kandidatov, ki se bodo prijavili na preizkus znanja,
jim nudil ustrezna navodila in pomoč, jih obveščal o preizkusu znanja, zahteval sestavo
strokovne komisije, zagotovil razmnoževanje in pripravo testnih pol, izvedel preizkus
znanja ter pripravil in tiskal spričevala.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje v skladu z določili razpisne
dokumentacije, 23. člena ZPCP-2 in 9. člena Pravilnika.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Ponudnik mora imeti:
– ustrezen prostor, ki omogoča hkraten
preizkus znanja najmanj 20 kandidatov;
– ustrezen prostor za arhiviranje dokumentacije, v velikosti najmanj 12 m2;
– ustrezno programsko in računalniško
opremo;
– ustrezno usposobljene kadre za svetovanje kandidatom in izvedbo preizkusa
znanja.
Prijava na javni razpis mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo in
mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti;
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije;
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe;
– izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o možnosti ogleda prostorov in opreme.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustrezen prostor za opravljanje preizkusov znanja kandidatov,
– ustrezna programska in računalniška
oprema,
– ponudbena cena enkratnega opravljanja izpita kandidata,
– ustrezno usposobljeni kadri za svetovanje kandidatom in izvedbo preizkusa
znanja.
6. Prevzem razpisne dokumentacije:
ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v poslovnem času od dneva
objave do zadnjega roka za oddajo ponudb
v Oddelku za upravno poslovanje (vložišče)
Ministrstva za promet, Langusova 4, 1535
Ljubljana (I. nadstropje) ali na spletni strani
Ministrstva za promet.
7. Rok do katerega morajo biti predložene ponudbe, način predložitve ponudb
ter opremljenost ponudb: rok za predložitev
ponudb je do 15. 4. 2008 do 12. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko
po pošti ali osebno na naslov naročnika:
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Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535
Ljubljana. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim
obrazcem oziroma etiketo, ki je priloga 5
razpisne dokumentacije.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje, pregled
in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval minister za promet
in sicer brez prisotnosti javnosti.
9. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
10. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Ministrstvu za promet, Langusova 4, 1535
Ljubljana pri mag. Nataši Žnidaršič po tel.
478-82-28, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali
na e-naslovu: natasa.znidarsic@gov.si.
Ministrstvo za promet
Št. 55450-4
Ob-3516/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
(Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o poklicnem
in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
79/06), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v programskem obdobju
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07) in Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Izhodišči za
pripravo izobraževalnih programov nižjega
in srednjega poklicnega izobraževanja ter
programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za
poklicno in strokovno izobraževanje na 53.
seji dne 30. 11. 2001 in Strategijo razvoja
Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS na 30.
redni seji dne 23. 6. 2005 objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novih
izobraževalnih programov v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju
s področja storitev za obdobje
2008–2012
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo

za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z uvajanjem
novih izobraževalnih programov s področja storitev v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008–2012.
V letih 2004–2007 so nastali novi izobraževalni programi s področij: ekonomske,
trgovske in upravno-administrativne dejavnosti, predšolske vzgoje in frizerskih storitev
(v nadaljevanju: storitve, glej: http://www.
cpi.si/ucitelji/strokovna_podrocja-izobrazevalni_programi.aspx). Programi obsegajo
vrsto novosti: so modularno zasnovani, praviloma temeljijo na več poklicnih standardih,
dijakom omogočajo izbiro med različnimi
moduli in so kreditno ovrednoteni, v skladu
z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) in Izhodišči
za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja
ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet
RS za poklicno in strokovno izobraževanje
in l. 2001 potrdila ministrica za šolstvo, znanost in šport. Novi programi so opredeljeni
in v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije, hkrati pa pomenijo prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. Uvajanje
novih izobraževalnih programov je v skladu
s Köbenhavensko deklaracijio evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz leta 2002, o krepitvi evropskega
sodelovanja v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju.
Za uvajanje teh programov je potrebno
izvesti vrsto aktivnosti. Potrebno bo:
– pripraviti izvedbene kurikule, saj so
programi pripravljeni okvirno (določeno je
samo skupno število ur posameznih predmetov oziroma modulov),
– določiti odprti del kurikula (v pristojnosti
šole je, da določi odprti del kurikula v sodelovanju s socialnimi partnerji),
– določiti merila ocenjevanja znanja oziroma minimalne standarde za ocene, točkovanje ipd.,
– opredeliti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
– pripraviti osebne izobraževalne načrte
za posamezne dijake na šoli,
– vzpostaviti in voditi mape učnih dosežkov za vse dijake na šoli,
– podpreti uvajanje novih programov
z učnimi gradivi v različnih oblikah, pri čemer ne smejo biti vključena gradiva, ki so
predmet drugih razpisov.
V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06)
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
ki temelji na principu samoevalvacije in ob
upoštevanju nacionalno določenih kazalnikov se mora na vsaki šoli vzpostaviti sitem
ugotavljanja in zagotavlja kakovosti; strokovni delavci, dijaki, starši pa tudi socialni
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partnerji se morajo usposobiti za aktivno
vlogo pri samoevalvaciji.
Zaradi neugodnih demografskih gibanj
je potrebno okrepiti skupne aktivnosti šol in
socialnih partnerjev za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki mora
omogočiti kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle, ki se
vključujejo v redno oziroma izredno izobraževanje na področju storitev.
V uvajanje novih izobraževalnih programov morajo biti vključene vse šole, ki izvajajo nove programe s področja storitev.
Aktivnosti morajo zajeti vse vodstvene delavce, strokovne delavce in sodelavce in
vse dijake 1. letnika v šol. letu 2007/2008 in
v naslednjih letih in letnikih.
Pričakovani rezultati: 26 novih izobraževalnih programov s področij: ekonomske,
trgovske in upravno-administrativne dejavnosti, predšolske vzgoje in frizerskih storitev bo uvedenih v 57 srednjih šol v skladu
s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo,
o razmestitvi programov in obsegu vpisa na
srednje šole, št. 6035-194/2007 z dne 4. 1.
2008. V uvajanje bo vključenih 2050 strokovnih delavcev, 90 vodstvenih delavcev in
4470 dijakov 1. letnika v skladu z razpisom
za vpis v šol. letu 2008/2009 in v naslednjih
letih in letnikih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna
oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu oziroma ima izobraževalno
dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 95 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju KZ-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bila s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za postopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane vse davke in prispevke
do RS,
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– ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da
teh informacij ni zagotovila,
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Pogoji veljajo tudi za vse partnerje, vključene v prijavo na konkretni JR.
3.2. Posebne zahteve
Projekte lahko prijavijo javne in zasebne
srednje šole, šolski centri ali njihovi konzorciji, ki izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju
prijavitelji) in ki izvajajo nove izobraževalne
programe s področja storitev v skladu z razpisom za vpis v srednje šole v šolskem letu
2008/2009 in v naslednjih letih.
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje
vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
– Vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem, na katerega je prijavljen. Projekti,
ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim
vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani
v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner mora izkazati namero, da bo
vodjo in/ali koordinatorja projekta zaposlil za
namen izvajanja projekta. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za potrebe vodenja oziroma
koordiniranja projekta je obvezna.
– Prijavljeni projekt mora pokrivati vse
izobraževalne programe in vse aktivnosti, ki
so potrebne za njihovo uvajanje iz 2. točke.
– Prijavitelj mora imeti vsaj tri konzorcijske partnerje, od tega vsaj enega iz vrst
delodajalcev. Prijavitelj ima lahko tudi mednarodne partnerje z ustreznega področja.
– Zaradi zagotavljanja in uresničevanja enotnosti sistema izobraževanja, ki je
v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 16/07), v pristojnosti Centra za
poklicno izobraževanje RS, mora prijavitelj
priložiti izjavo, da bo pri izvedbi projekta
upošteval metodološka izhodišča, ki jih je
določil Centra za poklicno izobraževanje
RS za uvajanje novih izobraževalnih programov.
– Prijavitelj mora zagotoviti uvajanje programov v vseh srednjih šolah, ki izvajajo
programe s področja storitev, navedenih v 2.
odstavku točke 2 tega javnega razpisa.
– Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka
aktivnosti, in sicer je obvezno:
– načrtovanje po smiselnih celotah
vsebin iz posameznih tematskih področij
– aktivnosti, navedenih v tretjem odstavku
2 točke tega javnega razpisa;
– vzpostaviti interaktivno spletno stran
za potrebe projekta (načrtovanje na nivoju
projekta);
– izdelati četrtletna poročila o rezultatih in evalvaciji projekta (načrtovanje na
nivoju projekta), pri čemer je končni rok za
zaključek aktivnosti 31. 12. 2012;
– organizirati in izvesti vsakoletno srečanje predstavnikov vseh šol, na katerih se
izvaja projekt uvajanja novih izobraževalnih
programov, z namenom medsebojne izmenjave izkušenj in predstavitve metod dela
in rezultatov;
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– izvesti zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta
širši zainteresirani javnosti (načrtovanje na
nivoju projekta), pri čemer je končni rok za
zaključek aktivnosti 31. 12. 2012.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
4.1 Usposobljenost za izvedbo projekta (največ 30 točk)
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

Merilo

Št. točk

Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje več kot
polovico vseh šol, ki izvajajo srednješolske programe
s področja storitev
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje manj kot
polovico vseh šol, vendar vsaj pet, ki izvajajo srednješolske
programe s področja storitev
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij, ima vsaj s še pet
partnerskimi šolami, ki izvajajo srednješolske programe
s področja storitev sklenjen dogovor o sodelovanju
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij in nima sklenjenega
dogovora s partnerskimi šolami oziroma ima sklenjen
dogovor o sodelovanju le s štirimi ali manj partnerskimi
šolami, ki izvajajo srednješolske programe s področja
storitev

30
15
10

0

4.2 Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta (največ 35 točk)
1.
2.
3.
4.
5.

Izvajalec ima kot partnerja Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje
Izvajalec ima kot partnerja Gospodarsko zbornico
Izvajalec ima kot partnerja Obrtno zbornico Slovenije
Izvajalec ima partnerje iz vrst delodajalcev
Vsak delodajalec šteje 1 točko, skupno število je največ 5
točk
Izvajalec ima vsaj enega tujega partnerja (šola, inštitut,
zbornica …)

15
5
5
5
5

4.3 Reference prijavitelja (največ 30 točk)
1.
2.
3.

Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj štirih
vzgojnoizobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe na
področju storitev v letih 2004 do 2006
Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj enega
vzgojnoizobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe
na področju storitev v letih 2004 do 2006
Prijavitelj (lahko tudi njegov partner) je v obdobju od 1. 5.
2004 dalje sodeloval v evropskem programu Leonardo da
Vinci (npr.: kot promotor, v mobilnosti)

20
10
10

4.4 Kakovost projekta (največ 30 točk)
1.
2.
3.

Projekt jasno definira potrebne aktivnosti za implemenatacijo
novih izobraževalnih programov
Projekt definira ustrezne ciljne skupine izvajalcev
izobraževalnih programov, ki se bodo usposobile za
izvajanje novih izobraževalnih programov
Projekt ustrezno definira kazalnike, s katerimi se ugotavlja
doseganje ciljev projekta
Izbran bo en projekt, in sicer tisti, ki doseže najmanj 60 točk iz vseh štirih sklopov
meril, pri čemer mora iz vsakega sklopa
doseči vsaj 10 točk. Najvišje možno skupno število doseženih točk je 125. Izbran
bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število
točk. Kolikor dva ali več prijaviteljev na JR
doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki
je dosegel večje število točk pod merilom
4.1-Usposobljenost za izvedbo projekta.
Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod točko

0–10
0–10
0–10

4.1 enako število točk, se izbere tisti, ki ima
prvi večje število točk po zaporedju meril:
4.2-Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta, 4.3-Reference prijavitelja in 4.4-Kakovost
projekta.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje znaša
4.214.220,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– za
proračunsko
leto
2008:
166.774,00 EUR, od tega 141.757,90 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 25.016,10
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2009 1.095.325,00
EUR, od tega 931.026,25 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 164.298,75 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
– za
proračunsko
leto
2010
862.338,00 EUR, od tega 732.987,30 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 129.350,70
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011
925.325,00 EUR, od tega 786.526,25 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 138.798,75
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012
967.478,00 EUR, od tega 822.356,30 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 145.121,70
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013
196.980,00 EUR, od tega 167.433,00 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 29.547,00
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave razpisa do
najkasneje 31. 12. 2012.
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala
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leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom
in sprejetimi proračuni za naslednja leta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2008, sredstva, dodeljena za leto 2009, praviloma v proračunskem letu 2009, sredstva, dodeljena za leto
2010 praviloma v proračunskem letu 2010,
sredstva, dodeljena za leto 2011 praviloma
v proračunskem letu 2011, sredstva, dodeljena za leto 2012 praviloma v proračunskih
letih 2012 in 2013.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2008, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2008.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2008 in zaključek 31. 8. 2009.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2009 in zaključek 31. 8. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2010 in zaključek 31. 8. 2011.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2012,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2011 in zaključek 31. 8. 2012.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2013,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2012 in zaključek 31. 12. 2012.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za udeležbo na izobraževanjih, ki se ne financirajo iz sredstev Evropskih strukturnih skladov,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),

– amortizacija računalniške in druge
opreme, če le-ta ni bila kupljena z javnim
denarjem;
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94

Št.

33 / 4. 4. 2008 /

Stran

1277

z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec (in konzorcijski partner)
mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju
projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene
stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 6. 5. 2008. Prijave z zahtevano vsebino v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije, morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104,
1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija 9. 5. 2008. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih prijave niso popolne. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v skladu s pozivom ne
dopolni, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled
in oceno ter pristojnemu ministru predlaga
projekt, ki naj se po javnem razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. 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 izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
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Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov peter.pinter1@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-7/2008/2
Ob-3517/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l.
EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06 in 114/07) in 2008 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07)
in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07), Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o ključnih kompetencah
za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izvajanje projekta »sporazumevanje
v slovenskem jeziku«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdo-
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bje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
S predvidenimi aktivnostmi razpisa hočemo vpeljati učinkovite mehanizme spremljanja in nadzora kakovosti, ki jo lahko
zagotovimo z instrumenti za dvig kompetenc
in različnih vrst pismenosti.
Aktivnosti so komplementarne programu
EU »Vseživljenjsko učenje«, programu »Izobraževanje in usposabljanje 2010« in ne
nazadnje Lizbonski strategiji. Za razpisano
področje je temeljno tudi Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje (2006/962/ES), vsebinsko pa je uokvirjeno tudi v nacionalnih
resornih razvojnih dokumentih, predvsem
v Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti ter Prerezu politike jezikovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Namen tega javnega razpisa je dvig
kompetenc pri sporazumevanju v slovenskem jeziku in razvoj jezikovnih virov in orodij za slovenski jezik.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v okviru
tega javnega razpisa sofinanciralo en projekt, ki bo zajemal naslednja tri področja
oziroma sklope:
1. Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika
Namen tega sklopa je raziskati možnosti
vpeljave jezikovnih tehnologij in novih didaktičnih pristopov v vzgojno-izobraževalni
proces.
2. Referenčni korpus in leksikalna baza
slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem
Cilj tega sklopa je izdelava referenčnega korpusa obsega več 100 milijonov besed, ki bo vključeval tudi govorni podkorpus;
leksikalne baze slovenskega jezika, ki bo
vsebovala podatke o lastnostih elementov
besedišča, kot so pogostost pojavljanja besede, izgovorjava, pomenska struktura, frazeologija itd.; in slovničnega analizatorja,
ki vključuje oblikoslovni leksikon in orodje
za avtomatsko oblikoslovno in skladenjsko
analizo besedil v slovenskem jeziku.
3. Pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik
Prvi cilj tega sklopa je izdelava slovnice, ki je namenjena uporabi v pedagoškem
procesu in izhaja iz opazovanja realnih jezikovnih pojavov, kot so zabeleženi v referenčnem korpusu. Drugi cilj je izdelava
priročnika, ki bo na podlagi analize realnih besedil pomagal odpravljati tipične slogovno-slovnične težave tako maternih kot
nematernih govorcev slovenščine pri tvorbi
besedil.
Pričakovani končni rezultati in kazalniki
na ravni javnega razpisa:
1. Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika
– Oblikovani predlogi oziroma smernice za posodobljeno didaktiko poučevanja
slovenskega jezika s končnim poročilom in
evalvacijo (kazalnik – strokovno gradivo)
2. Referenčni korpus in leksikalna baza
slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem
Referenčni korpus
– Vzpostavljen in obnavljan referenčni
besedilni korpus skupaj z govornim podkorpusom (kazalnik – strokovno gradivo)

Leksikalna podatkovna baza
– Izdelana leksikalna podatkovna baza,
narejena na podlagi korpusnih podatkov, za
uporabo v jezikoslovju, zlasti leksikografiji,
in v jezikovnotehnoloških aplikacijah (kazalnik – strokovno gradivo)
Slovnični analizator
– Izdelan slovnični analizator za oblikoslovno in skladenjsko analizo besedil ter
oblikoslovni leksikon za uporabo v jezikoslovju in v jezikovnotehnoloških aplikacijah
(kazalnik – strokovno gradivo)
3. Pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik
Pedagoška korpusna slovnica
– Izdelana pedagoška korpusna slovnica slovenskega jezika, narejena na podlagi
analize korpusnih podatkov (kazalnik – strokovno/učno gradivo)
Slogovni priročnik
– Izdelan slogovni priročnik za pomoč pri
tvorbi besedil z multimedijskimi in drugimi
dodatki za materne govorce slovenščine in
nematerne govorce pri učenju slovenščine
(kazalnik – strokovno/učno gradivo)
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba (npr. javni zavod, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet javnega razpisa, tj. za raziskovalno
in izobraževalno dejavnost,
– lahko ima partnerje, ki skupaj sklenejo konzorcijsko pogodbo o izvedbi projekta
(konzorcijska pogodba je del razpisne dokumentacije),
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta (gl. posebne pogoje),
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur. l. RS,
št. 95 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Posebni pogoji
Prijavitelj se mora prijaviti na vsa razpisana področja oziroma sklope, ki tvorijo
smiselno celoto javnega razpisa.
Prijavitelj glede na točko 4 tega razpisa
oziroma natančnejši opis meril v razpisni
dokumentaciji priloži še:
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– za tehnično infrastrukturo – tehnični
opis opreme in izjavo o lastništvu oziroma
dostopu do opreme; prikaz uporabe programa z opisom rezultatov,
– za obstoječe baze podatkov – podroben opis baz glede na razpisna merila; izjavo o lastništvu oziroma dostopu do baz;
objave o bazah v publikacijah in druga dokazila, ki dokazujejo ustreznost glede na
merila razpisa (izpis iz korpusa/baze, opis
metodologije, izdelek),
– za izvedene projekte – sklep o izboru
projekta in kopijo pogodbe (če je šlo za
projekt, izbran na razpisu); opis projekta z vsemi podatki, zahtevanimi v merilih,
in s končnimi rezultati (opis korpusa/baze
z izpisom, opis metodologije, izdelek oziroma objavljena publikacija ali kakšna druga
ustrezna oblika),
– za človeške vire – izjavo o sodelovanju
v izvedenem projektu oziroma drugo ustrezno dokazilo/potrdilo in opis projekta z zahtevanimi podatki (gl. merila); življenjepis;
označene izpise iz COBISSA in SICRISA;
publikacije; izjavo o sodelovanju v projektu,
ki je predmet tega razpisa.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo: Če je eno od meril ali
obe merili ovrednoteno kot NE, komisija za
javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po
ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa
Predlog projekta upošteva časovni in finančni okvir,
določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo

DA
NE
(izločitveno merilo)
DA
NE
(izločitveno merilo)
Točke

D.
E.

Vsebinski del
Pokritost področij razpisa
referenčni korpus
– pisni korpus
– govorni korpus
leksikalna podatkovna baza
slovnični analizator
– oblikoslovni leksikon
– oblikoslovni in skladenjski analizator
nova didaktika slovenskega jezika
pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik

II.
1.

Tehnična infrastruktura
Strojna oprema

1

3

5

2.
A.
B.
C.

Programska oprema
referenčni korpus
leksikalna podatkovna baza
slovnični analizator

1
1
1

3
3
3

5
5
5

III.
A.
B.
C.

Kvaliteta obstoječih baz podatkov
referenčni korpus
leksikalna podatkovna baza
slovnični analizator

1
1
1

3
3
3

5
5
5

IV.
A.
B.

Kvaliteta že izvedenih projektov
referenčni korpus
leksikalna podatkovna baza

1
1

3
3

5
5

I.
A.

B.
C.

0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10
0–10

Stran

1279

Stran

1280 /

Št.

33 / 4. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

C.
D.
E.

slovnični analizator
nova didaktika slovenskega jezika
pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik

1
1
1

V.

Človeški viri
Nove zaposlitve

0

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Sodelavci s praktičnimi izkušnjami
referenčni korpus
leksikalna podatkovna baza
slovnični analizator
nova didaktika slovenskega jezika
pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik

1
1
1
1
1

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Raziskovalci z objavami z relevantnih področij
referenčni korpus
leksikalna podatkovna baza
slovnični analizator
nova didaktika slovenskega jezika
pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik
Skupaj:
Finančni del
Finančna ugodnost ponudbe

3
3
3

5
5
5

5

3
3
3
3
3

5
5
5
5
5

1 3 5
1 3 5
1 3 5
1 3 5
1 3 5
maksimalno št. točk 185

najnižja ponudba v EUR/
ocenjevana ponudba
v EUR

Vsebinski del bo predstavljal 90% končne ocene predloga projekta, finančni del pa
10%.
Formula za izračun končne ocene projekta (končno število točk):
doseženo št. točk – vsebinski del
najnižja ponudba v EUR  
--------------------------------------------------------- × 90 + -------------------------------------------------- × 10
maksimalno št. točk – vsebin. del
ocenjevana ponudba v EUR
Ministrstvo bo izbralo samo eno, tj. najbolje ocenjeno prijavo. Če dva prijavitelja
dosežeta enako število točk, bo imel prednost tisti, ki bo zbral več točk pri III. Kvaliteti
obstoječih baz podatkov.
Natančnejši opis meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Skupna okvirna vrednost za projekt
»Sporazumevanje v slovenskem jeziku«
znaša 3.200.000 EUR, od tega je za sklop
»Nova didaktika poučevanja slovenskega
jezika« predvideno 110.000 EUR, za sklop
»Referenčni korpus in leksikalna baza slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem«
2.230.000 EUR in za »Pedagoško korpusno slovnico in slogovni priročnik« 860.000
EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev

Načrt financiranja po posameznih proračunskih letih je sledeč:
– za
proračunsko
leto
2008:
253.990,00 EUR, od tega
– 215.891,50 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in
– 38.098,50 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2009:
729.530,00 EUR, od tega
– 620.100,50 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in
– 109.429,50 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
969.370,00 EUR, od tega
– 823.964,50 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 145.405,50 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
573.170,00 EUR, od tega
– 487.194,50 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 85.975,50 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
381.238,00 EUR, od tega
– 324.052,30 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 57.185,70 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013:
215.992,00 EUR, od tega
– 183.593,20 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 32.398,80 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2014:
76.710,00 EUR, od tega
– 65.203,50 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 11.506,50 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 12. 2013. Obdobje izvajanja
oziroma začetka in konca aktivnosti po področjih oziroma sklopih je naslednje:
– Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: 5. 1. 2009 – 31. 1. 2011.
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– Referenčni korpus in leksikalna baza
slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem: od podpisa pogodbe – 29. 6. 2012.
– Pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik: 4. 1. 2010 – 31. 12. 2013.
Predvidena višina sredstev po področjih
oziroma sklopih po proračunskih letih:
2008

2009

2010

2011

0

32.365

56.150

21.485

0

0

0

Referenčni korpus in leksikalna baza slovenskega
jezika s slovničnim analizatorjem

253.990

697.165

771.950

339.899

166.996

0

0

Pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik

0

0

141.270

211.786

214.242

215.992

76.710

Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika

7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški so tisti, ki se nanašajo na:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacijo (za strokovna izobraževanja
projektnega tima),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredne – operativne stroške (poštnina, pisarniški material),
– amortizacijo računalniške in druge
opreme (samo v primeru, da ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih:
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES
in navodili organa upravljanja:
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
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11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni
predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti/podaktivnosti v ločenem računovodstvu,
po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen
pregled nad namensko porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu agentu, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem sofinanciranega projekta. Nadzor se
izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov
Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju:
nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno
naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu.
Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi
tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu,
kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost
med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti, in 16. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih med izvajanjem projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94 z dne 16. 10.
2007), Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94 z dne 19. 4. 2006 in
št. 10 z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec (in konzorcijski partner)
mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju
projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene
stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev: prijave morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem, ki
je del razpisne dokumentacije, prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana) do 5. 5. 2008 do 13.
ure. Velja tudi priporočena pošiljka, oddana
na pošto najkasneje z datumom oddaje 5. 5.
2008 do 24. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno dne 9. 5. 2008 v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih prijave niso popolne. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v skladu s pozivom ne
dopolni, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled
in oceno ter pristojnemu ministru predlaga
projekt, ki naj se po javnem razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem
prijaviteljem, ki bodo s prijavo sodelovali na
javnem razpisu.
Zaporedno dodeljevanje sredstev ni
predvideno.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko vloži pisno pritožbo v roku osmih dni
od prejema sklepa na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana,
s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis za izvajanje projekta 'Sporazumevanje
v slovenskem jeziku«.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji (oziroma upravičenci).
Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku
15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. Dostop in pridobitev
razpisne dokumentacije v elektronski obliki je možen na spletnem seznamu javnih
razpisov na naslovu: http://www.mss.gov.si/
(rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Ogled in dvig razpisne dokumentacije je
možen tudi od prvega dne po objavi javnega
razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije na e-naslovu:
mateja.gajgar@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, prijavitelj ni prejel
oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov
financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bi ministrstvo ugotovilo, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške projekta tudi
iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju
razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 54450-8/2008
Ob-3518/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Uradni list
EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS,
št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07), Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07), Zakona o romski skupnosti
(Ur. l. RS, št. 33/07), Strategija vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004), ki so jo sprejeli Strokovni svet
RS za splošno izobraževanje na seji 20. 5.
2004, Strokovni svet RS za izobraževanje
odraslih na seji 2. 6. 2004 in Strokovni svet
RS za strokovno in poklicno izobraževanje
na seji 16. 6. 2004 in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007 objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje projekta »Uspešno
vključevanje Romov v vzgojo
in izobraževanje«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
Namen javnega razpisa je omogočiti
učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in
izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji
in je dostopna na spletni strani: http://www.
mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/projekti/enake_moznosti/#c842 (v nadaljnjem besedilu: Strategija).
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Razviti je potrebno oblike in načine izobraževanja in razviti mehanizme in instrumente na ravni vrtca in osnovne šole, ki
bodo pripomogli učinkovitejšemu vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno
šolo. V šolah in vrtcih, kjer so romski učenci
in otroci, je poleg tega treba dosledno omogočiti realizacijo ciljev, ki zagotavljajo poznavanje romske kulture, zgodovine in identitete. To je mogoče izvajati na več načinov: pri
pouku romske kulture (izbirni predmet), pri
pouku vseh drugih predmetov, pri izvedbi
različnih šolskih aktivnosti ter s skrbjo za
šolsko klimo, ki izraža sprejemanje romskih
učencev, jih postavlja v enakopraven položaj in odpravlja predsodke. V ta namen je
potrebno vzpostaviti projektne time, v katere
so poleg poslovodnih in strokovnih delavcev v vrtcih in osnovnih šolah vključeni tudi
romski pomočniki. Za uspešno delovanje
projektnih timov je potrebno pripraviti usposabljanje ter priročnike za poslovodne delavce, učitelje in romske pomočnike. Prav
tako je za doseganje namena projekta potrebno pripraviti učna gradiva in didaktične
pripomočke za otroke in učence.
Aktivnosti javnega razpisa so:
1. sofinanciranje vzpostavitve projektnih
timov z romskim pomočnikom v vrtcih in
osnovnih šolah;
2. sofinanciranje dela romskega pomočnika v projektnem timu v vrtcih in osnovnih
šolah;
3. sofinanciranje priprave učbenika Romska kultura ter priprave drugih gradiv in raznih didaktičnih pripomočkov za poučevanje
in učenje romskega jezika in kulture;
4. sofinanciranje usposabljanja ter priročnika za romske pomočnike in učitelje
v projektnih timih;
5. priprava načrta osnovne šole in vrtca,
s katerim šola ali vrtec določi aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov
v predšolsko vzgojo in osnovno šolo (sodelovanje s starši otrok Romov, spoznavanje
romske kulture, zgodovine in identitete in
odpravljanje stereotipov in predsodkov).
Javni razpis je celovit, zato se morajo prijavitelji prijaviti na vse razpisane aktivnosti,
ki so predmet javnega razpisa.
Kazalniki na ravni javnega razpisa:
– število vključenih vrtcev oziroma šol
(vsaj 30 VIZ);
– število vključenih romskih otrok in
učencev (vsaj 500);
– število vključenih romskih pomočnikov
(vsaj 20);
– število vključenih strokovnih delavcev
(vsaj 40);
– število načrtov osnovnih šol in vrtcev
(vsaj 30);
– št. gradiv (vsaj 2).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa, obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti.
Na razpis se lahko prijavi:
– pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod, vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
ki je registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju vzgoje in izobraževanja;
– prijavitelj mora priložiti partnerske izjave (partnerska izjava je del razpisne dokumentacije) vsaj 30 osnovnih šol in vrtcev
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ustanovljenih v skladu z ZOFVI, ki imajo
vpisane učence Rome. Partnerske osnovne
šole in vrtci morajo v predlaganem projektu
uravnoteženo predstavljati območja Slovenije kjer živijo Romi (vsaj 15 prekmurskih
in mariborskih osnovnih šol in vrtcev partnerjev ter vsaj 15 dolenjskih in ljubljanskih
osnovnih šol in vrtcev partnerjev);
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da bo
v primeru izbire v roku 30 dni od podpisa pogodbe z ministrstvom, sklenil z vsemi
partnerji konzorcijsko pogodbo in jo poslal
ministrstvu (izjava in konzorcijska pogodba
sta del razpisne dokumentacije);
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da bo
za potrebe in za čas izvajanja projekta od
drugega trimesečja projekta naprej zaposloval od 20 do 30 romskih pomočnikov, ki
bodo sodelovali v projektnih timih. Poleg
ostalih pogojev v skladu z delovnopravno
zakonodajo sta bistvena pogoja za opravljanje nalog romskega pomočnika ta, da ima
oseba zaključeno vsaj osnovno šolo in da
je materni govorec romščine;
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi
in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo pro
jekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 95/04,
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
1. Merila ustreznosti in kakovosti prijave:
Prvi del meril predstavlja glavna bistvena vprašanja o upravičenosti sofinanciranja
projekta. V prvem delu je možno prejeti največ 55 točk. Prijave, ki v prvem delu ne bodo
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dosegle praga 30 točk, ne bodo nadalje
ocenjevane. V prvem delu se ocenjuje vsebinska ustreznost in kakovost prijave.
Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel največje število točk. V primeru, da bosta dve
prijavi dosegli enako število točk, bo izbran
tisti prijavitelj, ki bo imel v projekt vključenih
več partnerskih šol in vrtcev.

Splošna merila

Točke

Ali bo vsebina projekta pripomogla k uveljavljanju skupnih izhodišč, načel in ciljev iz Strategije?
– zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogočata doseganje ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni
v kurikulu za vrtce in v učnih načrtih,
– uveljavljanje pravice do ohranjanja in spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju,
– vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata prevzemanje funkcionalnih rekvizitov
družbe in obenem spoštovanje različnosti (ter identitete),
– vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi
s socialno pravičnostjo.

0–15

2. Vsebinska dodana vrednost je jasno razvidna; projekt prispeva k uspešnemu vključevanju Romov v vzgojo in
izobraževanje in sledi ciljem tudi po vzgojno-izobraževalni vertikali:
1. Vrtci:
– načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
– načelo sodelovanja s starši.
2. Osnovna šola:
– načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma;
– zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja;
– avtonomija in strokovna odgovornost strokovnih delavcev in šole;
– sodelovanje s starši.

0–15

3. Časovni potek aktivnosti je jasno in realno opredeljen.

0–10

4. Prijava na manj primeren/primeren/dober in inovativen način vključuje naslednje rešitve, ki so usklajene s Strategijo?
– projektni timi z romskim pomočnikom v vrtcih in osnovnih šolah;
– priprava učbenika Romska kultura ter priprave drugih gradiv in raznih didaktičnih pripomočkov za poučevanje in učenje
romskega jezika in kulture;
– usposabljanje ter priročnik za romske pomočnike in učitelje v projektnih timih;
– priprava načrta osnovne šole in vrtca, s katerim šola ali vrtec določi aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja
Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo (sodelovanje s starši otrok Romov, spoznavanje romske kulture, zgodovine in
identitete in odpravljanje stereotipov in predsodkov).

0–15

Skupaj (1–4)

0–55

Merila kakovosti

Točke

5. Kako bo prijavitelj razvil uspešen partnerski pristop pri pripravi in izvajanju aktivnosti?
– ali struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno izvedbo?
– organizacija notranjega vodenja projekta.

0–30

6. Kako konkretne in usklajene so aktivnosti, so časovno opredeljene in načrtovane za dosego ciljev projekta?

0–15

7. Ali je predvidena evalvacija aktivnosti, učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt? (metode in oblike
evalvacij)

0–15

8. Kako je načrtovana diseminacija rezultatov v projektu? (izvirnost, oblike in metode razširjanje informacij in rezultatov)

0–15

9. So jasne metode notranjega spremljanja izpeljave projekta in projektne uspešnosti

0–15

10. Reference prijavitelja na razpisanem področju

0–15

Skupaj (5–10)

0–105

Skupaj (1–10)

0–160
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega program razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve poveča-
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nje dostopnosti in enake možnosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja.
Skupna vrednost za projekt »Uspešno
vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje« znaša 1.595.000 EUR. Aktivnosti projekta morajo biti zaključene do 31. 8. 2011.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Načrt financiranja po posameznih proračunskih letih je sledeč:
– za
proračunsko
leto
2008:
249.697,00 EUR od tega 212.242,45 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 – EU udeležba (85%) in 37.454,55,00
EUR s PP 9411 – Socialna vključenost –
ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%);
– za
proračunsko
leto
2009:
478.104,00 EUR od tega 406.388,40 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 – EU udeležba (85%) in 71.715,60,00
EUR s PP 9411 – Socialna vključenost –
ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%);
– za
proračunsko
leto
2010:
430.599,00 EUR od tega 366.009,15 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 – EU udeležba (85%) in 64.589,85,00
EUR s PP 9411 – Socialna vključenost –
ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%);
– za
proračunsko
leto
2011:
436.600,00 EUR od tega 371.110,00 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 65.490,00
EUR s PP 9411 – Socialna vključenost –
ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 8. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški so tisti, ki se nanašajo na:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za strokovno izobraževanje
projektnih timov,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredne – operativne stroške (poštne
storitve in pisarniški material),

z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec (in konzorcijski partnerji)
mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju
projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene
stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: vloge morajo biti
oddane v zapečateni ovojnici, opremljene
z obrazcem, ki je del razpisne dokumentacije na naslov Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana, najkasneje do
5. 5. 2008 do 13. ure. Velja tudi priporočena
pošiljka oddana na pošto najkasneje z datumom oddaje 5. 5. 2008 do 24. ure.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno dne 9. 5. 2008 v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelj v skladu z pozivom ne
dopolnijo, bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbira oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelj, ki meni da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v osmih dneh od prejema sklepa vloži
pritožbo na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova 16, Ljubljana. V pritožbi
mora opredeliti razloge zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči ministrstvo
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Dostop in pridobitev razpisne dokumentacije v elektronski obliki je možen na
spletnem seznamu javnih razpisov na naslovu: http://www.mss.gov.si/ (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila).
Ogled in dvig razpisne dokumentacije je
možen tudi od prvega dne po objavi javnega
razpisa vsak delovni dan od 10. do 13. ure
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, v vložišču.

– amortizacijo računalniške in druge
opreme, če ni bila kupljena z javnimi sredstvi.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo najmanj do 31. 12. 2020.
Izbrani prijavitelj je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled
nad namensko porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Prijavitelj bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prijavitelj bo moral nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov. V primeru nadzora na kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo
bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo
kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj
v primeru odobritve sofinanciranega projekta dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija na osnovi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti,
starosti ali spolne usmerjenosti na različnih stopnjah izvajanja skladov in zlasti pri
dostopu do njih v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94
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Kontakt za dodatne informacije: spela.fotivec@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če bi ministrstvo ugotovilo, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške projekta tudi
iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju
razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-2/2008
Ob-3519/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Uradni list
EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06 in 114/07) in Proračuna Republike Slovenije 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS,
št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07) in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013 št. CCI 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07) in Zakona o gimnazijah (Ur. l.
RS, št. 1/07) objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za posodobitev gimnazijskih programov
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (cilji in nameni)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
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in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti v okviru posodobitve splošnega in strokovnega gimnazijskega programa za obdobje 2007–2013 v skladu z Izhodišči prenove
gimnazijskega programa, ki jih je Strokovni
svet RS za splošno izobraževanje sprejel na
svoji 101. seji 19. 4. 2007.
Cilj posodobitve gimnazijskega programa v skladu z Izhodišči je:
– uvedba posodobljenih učnih načrtov
ter
– posodobitev načrtovanja in izvajanja
kurikula.
S tem namenom bo prenovljenih 30 učnih načrtov v splošnih in 39 učnih načrtov
v strokovnih gimnazijah, gimnazije same pa
bodo za vse učne načrte izdelale izvedbene
kurikulume, načrtovale in preizkusile kurikularne novosti ter pripravile evalvacijo in
širitev rezultatov.
Namen razpisa je zagotoviti pripravo
izvedbenih kurikulov, ki zajemajo izvajanje
posodobljenih učnih načrtov, fleksibilnejšo
organizacijo programa, uvedbo kreditnega
ovrednotenja programa, nove kulture preverjanja in ocenjevanja ter uvajanje različnih
izvedbenih oblik odprtega kurikula.
Ministrstvo bo sofinanciralo aktivnosti
naslednjih sklopov:
1. Sklop: uvedba in izvajanje posodobitev programa splošnih gimnazij
V okviru sklopa bo ministrstvo v splošnih
gimnazijah sofinanciralo aktivnosti, ki bodo
zagotavljale uvedbo posodobljenih učnih
načrtov, posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula ter podporo šolam za izvajanje
posodobljenega načina izvajanja gimnazijskega programa v splošnih gimnazijah.
2. Sklop: uvedba in izvajanje posodobitev programa strokovnih gimnazij
V okviru 2. sklopa bo ministrstvo v strokovnih gimnazijah sofinanciralo aktivnosti, ki
bodo zagotavljale uvedbo posodobljenih učnih načrtov, posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula ter podporo šolam za izvajanje
posodobljenega načina izvajanja gimnazijskega programa v strokovnih gimnazijah.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za izvedbo vsebinskega sklopa se lahko
na razpis prijavi splošna ali strokovna gimnazija, ki izvaja javnoveljavni program kot
nosilka/koordinatorka projekta skupaj z mrežo splošnih in strokovnih gimnazij, ki izvajajo
javnoveljavne programe in so za sodelovanje na projektu sklenile konzorcijsko pogodbo o izvedbi projekta (konzorcijska pogodba
je del razpisne dokumentacije).
Poleg zgoraj navedenih posebnih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije;
– prijava pokriva vsa razpisana področja
in obsega vse aktivnosti, ki so predmet vsebinskega sklopa.
Izločitvena pogoja:
– če predlog projekta ni skladen z namenom razpisa, komisija za javni razpis prijavo
izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih,
– če predlog projekta ne upošteva časovnega in finančnega okvirja javnega razpisa, komisija za javni razpis prijavo izloči in
je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Ministrstvo bo za vsak posamezni vsebinski sklop izbralo enega prijavitelja.
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4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Prvi del meril predstavlja glavna bistvena vprašanja o upravičenosti sofinanciranja vsebinskega sklopa. V prvem delu je
možno prejeti največ 75 točk. Prijave, ki
ne bodo dosegale praga 25 točk, ne bodo
nadalje ocenjevane. V prvem delu se ocenjuje ustreznost in kakovost prijave glede na
izbrani sklop in glede na pokritost razpisanih
področij.
Prijava se ne bo ocenjevala naprej tudi
v primeru, če prijavitelj na katerikoli točki ne
doseže minimalnega števila točk.
Za izvajanje sklopa 1 in sklopa 2 bosta izbrana tista prijavitelja, ki bosta zbrala največje število točk. Če enako število
zbereta dva prijavitelja za posamezni sklop,
ima prednost pri izbiri tisti, katerega mreža
vključuje večje število splošnih oziroma strokovnih gimnazij.
Merila
Splošna merila

Točke

1. Ali prijava zasleduje jasne cilje posodobitve gimnazijskega programa v skladu z Izhodišči?

0 do 15

2. Vsebinska dodana vrednost je jasno razvidna; projekt prispeva k razvoju gimnazijskega programa.

0 do 15

3. Ali so načrtovani rezultati vsebinskega sklopa v skladu z izhodišči prenove gimnazijskega programa?

0 do 15

4. Ali prijava vsebuje podrobnosti o pričakovanih dobrih praksah v okviru prenove gimnazijskega programa?

0 do 15

5. Časovni potek aktivnosti je jasno in realno opredeljen.

0 do 15

Skupaj (1–5)

0 do 75

Merila kakovosti

Točke

6. Kako bo prijavitelj razvil uspešen partnerski pristop pri pripravi in izvajanju aktivnosti v okviru sklopa?

0 do 15

7. Kako konkretne so aktivnosti, ali so uporabne, učinkovite in ali so relevantne glede na Izhodišča?

0 do 15

8. Ali je predvidena evalvacija aktivnosti, učinkov na določene ciljne skupine in celoten sklop? (metode in oblike
evalvacij)

0 do 15

9. Kako je načrtovana diseminacija rezultatov v projektu? (izvirnost, oblike in metode razširjanje informacij in
rezultatov)

0 do 15

10. So jasne metode notranjega spremljanja izpeljave projekta in projektne uspešnosti?

0 do 15

11. Reference prijavitelja na razpisanem področju.

0 do 15

12. Naloge partnerjev v mreži so jasno opredeljene.

0 do 15

Operativna merila

Točke

13. Ali so načrtovane aktivnosti v okviru vsebinskega sklopa usklajene?

0 do 15

14. Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije.

0 do 15

15. Organizacija notranjega vodenja sklopa.

0 do 15

16. Ali je iz načrtovanih aktivnosti razvidno skupno delo na projektu ali vsaka šola posamezno planira svoje
aktivnosti.

0 do 15

17. Ali je prijavitelj na državni ravni vključil vse izvajalce gimnazijskega programa?

0 do 15

Skupaj (6–18)

0 do 180

Skupaj (1–18)

0 do 255

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis:
1. sklop: Uvajanje novih programov
v splošne gimnazije: 6.000.000 EUR,
2. sklop: Uvajanje novih programov
v strokovne gimnazije: 1.999.800 EUR.
Skupaj: 7.999.800 EUR.
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Okvirni načrt financiranja po posameznih
proračunskih letih je takšen:
– za proračunsko leto 2009: 1.305.175,00
EUR, od tega 1.109.398,75 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 195.776,25 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– lastna udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2010: 1.288.572,00
EUR, od tega 1.095.286,20 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 193.285,80 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– lastna udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2011: 1.398.524,00
EUR, od tega 1.188.745,40 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 209.778,60 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– lastna udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2012: 1.259.157,00
EUR, od tega 1.070.283,45 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 188.873,55 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– lastna udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2013: 1.359.621,00
EUR, od tega 1.155.677,85 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 203.943,15 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– lastna udeležba (15%);
– za proračunsko leto 2014: 1.264.408,00
EUR, od tega 1.074.746,80 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 189.661,20 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– lastna udeležba (15%), in
– za
proračunsko
leto
2015:
124.343,00 EUR, od tega 105.691,55 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 18.651,45
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – lastna udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 10. 2014. Obdobje izvajanja
oziroma začetka in konca aktivnosti po sklopih je naslednje:
– Uvajanje v splošne gimnazije od 1. 9.
2008 do 31. 10. 2014
– Uvajanje v strokovne gimnazije od 1. 9.
2008 do 31. 10. 2014
Predvidena višina sredstev po sklopih po
proračunskih letih:

Uvajanje v splošne gimnazije
Uvajanje v strokovne gimnazije

2009
980.023
325.152
1.305.175

2010
973.912
314.660
1.288.572

2011
1.041.823
356.701
1.398.524

2012
950.627
308.530
1.259.157

2013
1.012.663
346.958
1.359.621

2014
957.102
307.306
1.264.408

2015
83.850
40.493
124.343
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7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85 odstotkov.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun.
Upravičeni stroški so tisti, ki se nanašajo na:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacije za strokovno izobraževanje
projektnih timov,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredne – operativne stroške (poštnina, pisarniški material) ter
– amortizacijo računalniške in druge
opreme (če ni bila kupljena z javnimi sredstvi).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa uprav
ljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti/podaktivnosti v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo
zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija med osebami v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti, in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih med izvajanjem projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 16. 10. 2007), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
operacije
Upravičenec (in konzorcijski partner)
mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju
projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene
stroške.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je 5. 5. 2008.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen,
podpisan in ožigosan prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici,
opremljeni z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije.
Tiste vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno. Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z vključno
zadnjim dnem razpisnega roka. Vloge, ki
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bodo oddane osebno, morajo biti oddane
v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do zgoraj
navedenega datuma do 12. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene vlagatelju.
19. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: vloge bo dne 9. 5. 2008 odprla in
ocenila imenovana strokovna komisija, ki
jo imenuje pristojni minister. Odpiranje vlog
ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog bo
ministrstvo v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvalo k dopolnitvi vloge. Vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo s sklepom
zavržene.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Kandidati bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. 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 izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.si ali osebno po dogovoru s Tonetom Vrhovnikom
Strako (tone.vrhovnik@gov.si) na naslovu
Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon
01/400-57-20.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja
te pogodbe, prijavitelj ni prejel oziroma ne
bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj
prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju
razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-6
Ob-3520/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe (ES) št.
1081/2006/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1784/1999/ES (Uradni list EU, št. 210),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES
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o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu (Uradni list
EU, št. 371), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Ur. l. RS,
št. 16/07), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 79/06), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l.
RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001 z dne 21. 11. 2007, Izhodišči za
pripravo izobraževalnih programov nižjega
in srednjega poklicnega izobraževanja ter
programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet RS
za poklicno in strokovno izobraževanje na
53. seji dne 30. 11. 2001 in Strategijo razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS
na 30. redni seji dne 23. 6. 2005 objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novih
izobraževalnih programov v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju
s področja biotehnologije za obdobje
2008–2012
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklad., Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z uvajanjem novih
izobraževalnih programov s področja biotehnologije v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008–2012.
V letih 2004–2007 so nastali novi izobraževalni programi na področju biotehnologije
in izdelana je bila strategija izobraževanja
na tem področju. Programi obsegajo vrsto
novosti: so modularno zasnovani, praviloma
temeljijo na več poklicnih standardih, dijakom omogočajo izbiro med različnimi moduli
in so kreditno ovrednoteni, v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, (Ur. l. RS, št. 79/06) in Izhodišči za
pripravo izobraževalnih programov nižjega
in srednjega poklicnega izobraževanja ter
programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet RS
za poklicno in strokovno izobraževanje in l.
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2001 potrdila ministrica za šolstvo, znanost
in šport. Novi programi so opredeljeni in
v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije,
hkrati pa pomenijo prenos ciljev Lizbonske
strategije v nacionalno okolje. Uvajanje novih izobraževalnih programov je v skladu
s Köbenhavensko deklaracijio evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz leta 2002, o krepitvi evropskega
sodelovanja v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju.
Za uvajanje teh programov je potrebno
izvesti vrsto aktivnosti.
Potrebno bo:
– pripraviti izvedbene kurikule, saj so
programi pripravljeni okvirno (določeno je
samo skupno število ur posameznih predmetov oziroma modulov),
– določiti odprti del kurikula (v pristojnosti
šole je, da določi odprti del kurikula v sodelovanju s socialnimi partnerji),
– določiti merila ocenjevanja znanja oziroma minimalne standarde za ocene, točkovanje ipd.,
– opredeliti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
– pripraviti osebne izobraževalne načrte
za posamezne dijake na šoli,
– vzpostaviti in voditi mape učnih dosežkov za vse dijake na šoli,
– podpreti uvajanje novih programov
z učnimi gradivi v različnih oblikah, pri čemer ne smejo biti vključena gradiva, ki so
predmet drugih razpisov.
V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, (Ur. l. RS, št. 79/06)
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
ki temelji na principu samoevalvacije in ob
upoštevanju nacionalno določenih kazalnikov se mora na vsaki šoli vzpostaviti sitem
ugotavljanja in zagotavlja kakovosti; strokovni delavci, dijaki, starši pa tudi socialni
partnerji se morajo usposobiti za aktivno
vlogo pri samoevalvaciji.
Zaradi neugodnih demografskih gibanj
je potrebno okrepiti skupne aktivnosti šol in
socialnih partnerjev za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki mora
omogočiti kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle, ki se
vključujejo v redno oziroma izredno izobraževanje na področju biotehnologije.
V uvajanje novih izobraževalnih programov morajo biti vključene vse šole, ki
izvajajo nove programe s področja biotehnologije.
Pričakovani rezultati: 15 novih izobraževalnih programov s področja biotehnologije: Pomočnik v biotehniki, Gospodar na
podeželju, Vrtnar, Cvetličar, Slaščičar, Pek,
Mlekar, Mesar, Gozdar, Kmetijsko-podjetniški tehnik (tudi pti), Hortikulturni tehnik (tudi
pti), Gozdarski tehnik, in Živilsko-prehranski
tehnik bo uvedenih v 11 srednjih šol (na
vsaki od 11 šol se bo izvajal vsaj en nov izobraževalni program, oziroma na vseh skupaj
51 izvajanj novih izobraževalnih programov
v skladu s sklepom ministra, pristojnega za
šolstvo, o razmestitvi programov in obsegu
vpisa na srednje šole, št. 6035-194/2007
z dne 4. 1. 2008). V uvajanje bo vključenih
400 strokovnih delavcev, 27 vodstvenih delavcev in 900 dijakov 1. letnika v šol. letu
2007/2008 in v naslednjih letih in letnikih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna
oseba, ki:

– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu oziroma ima izobraževalno
dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 95 z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju KZ-UPB1): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bila s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za postopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane vse davke in prispevke
do RS,
– ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da
teh informacij ni zagotovila,
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Pogoji veljajo tudi za vse partnerje, vključene v prijavo na konkretni JR.
3.2. Posebne zahteve
Projekte lahko prijavijo javne in zasebne
srednje šole, šolski centri ali njihovi konzorciji, ki izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju
prijavitelji) in ki izvajajo nove izobraževalne
programe s področja biotehnologije v skladu
z razpisom za vpis v srednje šole v šolskem
letu 2007/2008 in v naslednjih letih.
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje
vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
– Vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem, na katerega je prijavljen. Projekti,
ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim
vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani
v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner mora izkazati namero, da bo
vodjo in/ali koordinatorja projekta zaposlil za
namen izvajanja projekta. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za potrebe vodenja oziroma
koordiniranja projekta je obvezna.
– Prijavljeni projekt mora pokrivati vse
izobraževalne programe in vse aktivnosti, ki
so potrebne za njihovo uvajanje iz 2. točke.
– Prijavitelj mora imeti vsaj tri konzorcijske partnerje, od tega vsaj enega iz vrst

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

33 / 4. 4. 2008 /

delodajalcev. Prijavitelj ima lahko tudi mednarodne partnerje z ustreznega področja.
– Zaradi zagotavljanja in uresničevanja enotnosti sistema izobraževanja, ki je
v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Ur.
l. RS, št. 16/07), v pristojnosti Centra za
poklicno izobraževanje RS, mora prijavitelj
priložiti izjavo, da bo pri izvedbi projekta
upošteval metodološka izhodišča, ki jih je
določil Center za poklicno izobraževanje
RS za uvajanje novih izobraževalnih programov.
– Prijavitelj mora zagotoviti uvajanje programov v vseh srednjih šolah, ki izvajajo
programe s področja biotehnologije.
– Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka
aktivnosti, in sicer je obvezno:
– načrtovanje po smiselnih celotah
vsebin iz posameznih tematskih področij
– aktivnosti;
– vzpostaviti interaktivno spletno stran
za potrebe projekta (načrtovanje na nivoju
projekta);
– izdelati četrtletna poročila o rezultatih in evalvaciji projekta (načrtovanje na
nivoju projekta), pri čemer je končni rok za
zaključek aktivnosti 31. 12. 2012;
– organizirati in izvesti vsakoletno srečanje predstavnikov vseh šol, na katerih se
izvaja projekt uvajanja novih izobraževalnih
programov, z namenom medsebojne izmenjave izkušenj in predstavitve metod dela
in rezultatov;
– izvesti zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta
širši zainteresirani javnosti (načrtovanje na
nivoju projekta), pri čemer je končni rok za
zaključek aktivnosti 31. 12. 2012.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
4.1. Usposobljenost za izvedbo projekta (največ 30 točk)
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Merilo
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje vsaj polovico vseh šol, ki izvajajo
srednješolske programe s področja biotehnologije
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje manj kot polovico vseh šol, vendar
vsaj pet, ki izvajajo srednješolske programe s področja biotehnologije
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij, ima vsaj s še pet partnerskimi šolami,
ki izvajajo srednješolske programe s področja biotehnologije sklenjen dogovor
o sodelovanju
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij in nima sklenjenega dogovora
s partnerskimi šolami oziroma ima sklenjen dogovor o sodelovanju le s štirimi
ali manj partnerskimi šolami, ki izvajajo srednješolske programe s področja
biotehnologije

Št. točk
30
15
10

0

4.2. Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta (največ 40 točk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvajalec ima kot partnerja Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
Izvajalec ima kot partnerja Obrtno zbornico Slovenije
Izvajalec ima kot partnerja Gospodarsko zbornico
Izvajalec ima kot partnerja Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
Izvajalec ima partnerje iz vrst delodajalcev
Vsak delodajalec šteje 1 točko, skupno število je največ 5 točk
Izvajalec ima vsaj enega tujega partnerja (šola, inštitut, zbornica …)

15
5
5
5
5
5

4.3. Reference prijavitelja (največ 30 točk)
1.

Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj štirih
vzgojno-izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe na področju
biotehnologije v letih 2004 do 2006
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Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj enega
vzgojnoizobraževalnega programa za pridobitev izobrazbe na področju
biotehnologije v letih 2004 do 2006
Prijavitelj (lahko tudi njegov partner) je v obdobju od 1. 5. 2004 dalje sodeloval
v evropskem programu Leonardo da Vinci (npr.: kot promotor, v mobilnosti)

10
10

4.4. Kakovost projekta (največ 30 točk)
1.
2.
3.

Projekt jasno definira potrebne aktivnosti za implemenatacijo novih izobraževalnih
programov
Projekt definira ustrezne ciljne skupine izvajalcev izobraževalnih programov, ki se
bodo usposobile za izvajanje novih izobraževalnih programov
Projekt ustrezno definira kazalnike, s katerimi se ugotavlja doseganje ciljev
projekta

Izbran bo en projekt, in sicer tisti, ki doseže najmanj 60 točk iz vseh štirih sklopov
meril, pri čemer mora iz vsakega sklopa
doseči vsaj 10 točk. Najvišje možno skupno število doseženih točk je 130. Izbran
bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število
točk. V kolikor dva ali več prijaviteljev na
JR doseže enako število točk, bo izbran
tisti, ki je dosegel večje število točk pod
merilom 4.1-Usposobljenost za izvedbo
projekta. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi
pod točko 4.1 enako število točk, se izbere
tisti, ki ima prvi večje število točk po zaporedju meril: 4.2-Ustreznost partnerjev za
izvedbo projekta, 4.3-Reference prijavitelja
in 4.4-Kakovost projekta.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Skupna višina predvidenih sredstev za to vsebinsko področje znaša
1.715.612,00 EUR, od tega je vrednost
sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2008:
200.000,00 EUR, od tega 170.000,00 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 30.000,00
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2009
371.451,00 EUR, od tega 315.733,35 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 55.717,65
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010
779.529,00 EUR, od tega 662.599,65 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost
v sekundarnem izobraževanju – ESS –
07-13 – EU udeležba (85%) in 116.929,35
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%)3,
– za
proračunsko
leto
2011
241.066,00 EUR, od tega 204.906,10 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kako-

0–10
0–10
0–10
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vost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 36.159,90
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012
103.577,00 EUR, od tega 88.040,45 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 15.536,55
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013
19.989,00 EUR, od tega 16.990,65 EUR
s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 2.998,35
EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave razpisa do
najkasneje 31. 12. 2012.
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala
leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom
in sprejetimi proračuni za naslednja leta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2008, sredstva, dodeljena za leto 2009, praviloma v proračunskem letu 2009, sredstva, dodeljena za leto
2010 praviloma v proračunskem letu 2010,
sredstva, dodeljena za leto 2011 praviloma
v proračunskem letu 2011, sredstva, dodeljena za leto 2012 praviloma v proračunskih
letih 2012. in 2013.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2008, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2008.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2008 in zaključek 31. 8. 2009.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2009 in zaključek 31. 8. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2010 in zaključek 31. 8. 2011.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2012,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2011 in zaključek 31. 8. 2012.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2013,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2012 in zaključek 31. 12. 2012.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike;
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.

resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno
naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu.
Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi
tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu,
kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenci se zavezujejo k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti,
pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94 z dne 16. 10.
2007, Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94 z dne 19. 4. 2006 in
št. 10 z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec (in konzorcijski partner)
mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju
projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene
stroške.
17. Omejitve glede s prememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 6. 5. 2008. Prijave z zahtevano vsebino v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije, morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104,
1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija 9. 5. 2008. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih prijave niso popolne. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v skladu s pozivom ne
dopolni, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled
in oceno ter pristojnemu ministru predlaga
projekt, ki naj se po javnem razpisu financi-

9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil
za izkazovanje stroškov in metoda za njihov
izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za udeležbo na izobraževanjih, ki se ne financirajo iz sredstev Evropskih
strukturnih skladov,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov
na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje,
pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge opreme, če le-ta ni bila kupljena z javnim denarjem.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES
in navodili organa upravljanja: upravičenec
mora pri informiranju in obveščanju javnosti
upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni
predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo
zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu
telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije
in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
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ra. Obrazložen sklep ministra o izbiri bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. 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 izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov peter.pinter1@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-3
Ob-3521/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l.
RS, št. 86/04), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in 114/07),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
(Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
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Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 41/07), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, št.
CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007,
evropskim prenosnim kreditnim sistemomEuropean Credit Transfer System (ECTS),
sprejetim z Bolonjsko deklaracijo sprejeto
dne 19. 6. 1999, Izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov, ki so bila
sprejeta na seji Strokovnega sveta RS za
poklicno in strokovno izobraževanje, št. 87,
dne 25. 11. 2005, Strategijo razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS na 30. redni
seji dne 23. 6. 2005 objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport,
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novih
izobraževalnih programov na področju
višjega strokovnega izobraževanja
za obdobje 2008-2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z uvajanjem novih izobraževalnih programov na področju
višjega strokovnega izobraževanja v letih
2008-2011. V letih 2004-2007 so nastali novi
izobraževalni programi na področju višjega strokovnega izobraževanja: elektronika,
strojništvo, elektroenergetika, gradbeništvo,
telekomunikacije, poslovni sekretar, geotehnologija in rudarstvo, živilstvo in prehrana,
lesarstvo, upravljanje podeželja in krajine,
varstvo okolja in komunala, logistično inženirstvo, medijska produkcija, ustni higienik,
informatika, hortikultura, mehatronika, balet,
gostinstvo in turizem, organizator socialne
mreže, ekonomist, oblikovanje materialov in
fotografija. Programi obsegajo vrsto novosti:
so modularno zasnovani, praviloma temeljijo na več poklicnih standardih, študentom
omogočajo izbiro med različnimi moduli in
so kreditno ovrednoteni, v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 86/04), evropskim prenosnim
kreditnim sistemom- European Credit Transfer System (ECTC) in Izhodišči za pripravo
višješolskih študijskih programov (2006), ki
so osnova za pripravo višješolskih študijskih
programov in jih je sprejel Strokovni svet RS
za poklicno in strokovno izobraževanje in
h katerim je dal soglasje minister za šolstvo
in šport. Novi programi so opredeljeni in
v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije,
hkrati pa pomenijo prenos ciljev Lizbonske
strategije v nacionalno okolje. Uvajanje novih izobraževalnih programov je v skladu
z Bolonjsko deklaracijio.

Za uvajanje navedenih novih programov
na področju višjega strokovnega izobraževanja je potrebno izvesti vrsto aktivnosti.
Potrebno bo:
– pripraviti izvedbene kurikule, zlasti povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja v modulih,
– izdelati prostoizbirne module,
– opredeliti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja
ter usposobiti strokovne delavce za priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
– usposabljati vodstvene delavce v višjih
strokovnih šolah za uvajanje novih programov,
– usposabljati strokovne delavce v višjih
strokovnih šolah za uvajanje novih programov,
– usposabljati predavatelje za mentorstvo pri diplomskih nalogah,
– podpreti uvajanje novih programov
z učnimi gradivi za nove kataloge znanj
(učne mape, učbeniki, priročniki…), pri čemer ne smejo biti vključena gradiva, ki so
predmet drugih razpisov.
– uvesti sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljati rezultate
preko izdelave letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu
s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju.
Pričakovani rezultati: 23 novih izobraževalnih programov: elektronika, strojništvo,
elektroenergetika, gradbeništvo, telekomunikacije, poslovni sekretar, geotehnologija
in rudarstvo, živilstvo in prehrana, lesarstvo,
upravljanje podeželja in krajine, varstvo okolja in komunala, logistično inženirstvo, medijska produkcija, ustni higienik, informatika,
hortikultura, mehatronika, balet, gostinstvo
in turizem, organizator socialne mreže, ekonomist, oblikovanje materialov in fotografija za pridobitev višje strokovne izobrazbe;
v katerih je praviloma več modulov, ki temeljijo na posameznem poklicnem standardu
(v vseh programih 100 modulov) bo v skladu
z razpisom za vpis v študijskem letu 2008/09
uvedenih v 28 javnih in 31 zasebnih višjih
strokovnih šolah. V uvajanje bo vključenih
1450 strokovnih delavcev, 59 vodstvenih
delavcev in 7300 študentov v treh letih. Če
bo v času trajanja uvajanja novih programov
sprejet še kakšen program s tega področja,
se mora uvajati v skladu z razpisom za vpis
v srednje šole tudi tisti program. V uvajanje
novih izobraževalnih programov morajo biti
vključene vse višje strokovne šole, ki izvajajo nove programe. Aktivnosti morajo zajeti
vse vodstvene delavce, strokovne delavce
in sodelavce in vse študente 1. letnika v študijskem letu 2008/2009 in v naslednjih letih
in letnikih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna
oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu oziroma ima izobraževalno
dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 95/2004, z dne 27. 8. 2004,
v nadaljevanju KZ-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
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sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bila s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za postopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane vse davke in prispevke
do RS,
– ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da
teh informacij ni zagotovila,
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Pogoji veljajo tudi za vse partnerje, vključene v prijavo na konkretni JR.
3.2. Posebne zahteve
Projekte lahko prijavijo javne in zasebne
višje strokovne šole, šolski centri ali njihovi
konzorciji, ki izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju
prijavitelji) in ki izvajajo nove izobraževalne
programe na področju višjega strokovnega izobraževanja v skladu z razpisom za
vpis v višje strokovne šole v študijskem letu
2008/2009 in v naslednjih letih.
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje
vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
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– Vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem, na katerega je prijavljen. Projekti,
ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim
vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani
v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner mora izkazati namero, da bo
vodjo in/ali koordinatorja projekta zaposlil za
namen izvajanja projekta. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za potrebe vodenja oziroma
koordiniranja projekta je obvezna.
– Prijavljeni projekt mora pokrivati vse
izobraževalne programe in vse aktivnosti,
ki so potrebne za njihovo uvajanje iz 2.
točke.
– Prijavitelj mora imeti vsaj tri konzorcijske partnerje, od tega vsaj enega iz vrst
delodajalcev. Prijavitelj ima lahko tudi mednarodne partnerje z ustreznega področja.
– Prijavitelj mora zagotoviti uvajanje programov v vseh višjih strokovnih šolah.
– Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka
aktivnosti, in sicer je obvezno:
_ načrtovanje po smiselnih celotah vsebin iz posameznih tematskih področij – aktivnosti;
– vzpostaviti interaktivno spletno stran
za potrebe projekta (načrtovanje na nivoju
projekta);
– izdelati četrtletna poročila o rezultatih
in evalvaciji projekta (načrtovanje na nivoju
projekta), pri čemer je končni rok za zaključek aktivnosti 31. 12. 2011;
– organizirati in izvesti vsakoletno srečanje predstavnikov vseh šol, na katerih se
izvaja projekt uvajanja novih izobraževalnih
programov, z namenom medsebojne izmenjave izkušenj in predstavitve metod dela
in rezultatov;
izvesti zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši
zainteresirani javnosti (načrtovanje na nivoju projekta), pri čemer je končni rok za
zaključek aktivnosti 31. 12. 2011.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)

1. Usposobljenost za izvedbo projekta (največ 30 točk)
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Merilo
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje višje strokovne šole, ki izvajajo izobraževalne
programe na vseh področjih višjega strokovnega izobraževanja (tehnika, ekonomija, gostinstvo in
turizem, multimedija itd.)
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje višje strokovne šole, ki izvajajo vsaj en
izobraževalni program na področju višjega strokovnega izobraževanja (npr.: gostinstvo in turizem
itd.)
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij, ima vsaj s še pet partnerskimi šolami, ki izvajajo
izobraževalne programe s področja višjega strokovnega izobraževanja sklenjen dogovor
o sodelovanju
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij in nima sklenjenega dogovora s partnerskimi šolami
oziroma ima sklenjen dogovor o sodelovanju le s štirimi ali manj partnerskimi šolami, ki izvajajo
izobraževalne programe s področja višjega strokovnega izobraževanja

Št. točk
30
15
10
0

2. Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta (največ 20 točk)
4.
5.

Izvajalec ima partnerje iz vrst delodajalcev
– Vsak delodajalec šteje 3 točke, skupno število je največ 15 točk
Izvajalec ima vsaj enega tujega partnerja (šola, inštitut, zbornica…)

15
5

3. Reference prijavitelja (največ 30 točk)
1.

Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj štirih vzgojnoizobraževalnih programov za
pridobitev izobrazbe na področju višješolskega izobraževanja v letih 2004 do 2006
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Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj enega vzgojnoizobraževalnega programa
za pridobitev izobrazbe na področju višješolskega izobraževanja v letih 2004 do 2006
Prijavitelj (lahko tudi njegov partner) je v obdobju od 1. 5. 2004 dalje sodeloval v evropskem programu Leonardo da Vinci (npr.: kot promotor, v mobilnosti)

10
10

4. Kakovost projekta (največ 30 točk)
1.
2.
3.

Projekt jasno definira potrebne aktivnosti za implemenatacijo novih izobraževalnih programov
Projekt definira ustrezne ciljne skupine izvajalcev izobraževalnih programov, ki se bodo usposobile za izvajanje novih izobraževalnih programov
Projekt ustrezno definira kazalnike, s katerimi se ugotavlja doseganje ciljev projekta

Izbran bo en projekt, in sicer tisti,ki doseže najmanj 60 točk iz vseh štirih sklopov meril, pri čemer mora iz vsakega sklopa doseči
vsaj 10 točk. Najvišje možno skupno število
doseženih točk je 110. Izbran bo prijavitelj,
ki bo dosegel najvišje število točk. Kolikor
dva ali več prijaviteljev na JR doseže enako
število točk, bo izbran tisti, ki je dosegel večje število točk pod merilom 4.1-Usposobljenost za izvedbo projekta. V kolikor dosegajo
prijavitelji tudi pod točko 4.1 enako število
točk, se izbere tisti, ki ima prvi večje število
točk po zaporedju meril: 4.2-Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta, 4.3-Reference
prijavitelja in 4.4-Kakovost projekta.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Skupna višina predvidenih sredstev za
to vsebinsko področje znaša 3.691.035,00
EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
• za proračunsko leto 2008: 330.000,00
EUR, od tega 280.500,00 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 49.500,00 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
• za proračunsko leto 2009 1.064.030,00
EUR, od tega 904.425,50 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 159.604,50 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
• za proračunsko leto 2010 2.069.029,00
EUR, od tega 1.758.674,60 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 310.354,35 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
• za proračunsko leto 2011 227.513,00
EUR, od tega 193.386,05 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 34.126,95 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
• za proračunsko leto 2012 463,00 EUR,
od tega 393,55 EUR s PP 9239 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izo-

braževanju – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in 69,45 EUR s PP 9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave razpisa do
najkasneje 31. 12. 2011.
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala
leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom
in sprejetimi proračuni za naslednja leta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2008, sredstva, dodeljena za leto 2009, praviloma v proračunskem letu 2009, sredstva, dodeljena za leto
2010 praviloma v proračunskem letu 2010,
sredstva, dodeljena za leto 2011 praviloma
v proračunskem letu 2011 in 2012.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2008, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2008.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2008 in zaključek 31. 8. 2009.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2009 in zaključek 31. 8. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2010 in zaključek 31. 8. 2011.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2012,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2011 in zaključek 31. 12. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,

0-10
0-10
0-10

– delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za udeležbo na izobraževanjih, ki se ne financirajo iz sredstev Evropskih strukturnih skladov,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme, če le-ta ni bila kupljena z javnim
denarjem;
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007-2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007 – 2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje;
Dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
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Št.

javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/2007 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št.
94/2007 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/2008
z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec (in konzorcijski
partner) mora dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba
za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 7. 5. 2008. Prijave z zahtevano vsebino v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije, morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p. 104,
1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev;
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija 12. 5. 2008. Odpiranje
prijav ne bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih prijave niso popolne. Nepopolne pri-

(Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 41/07),
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Izhodišči za
pripravo izobraževalnih programov nižjega
in srednjega poklicnega izobraževanja ter
programov srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za
poklicno in strokovno izobraževanje na 53.
seji dne 30. 11. 2001 in Strategijo razvoja
Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS na 30.
redni seji dne 23. 6. 2005 objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport,

jave, ki jih prijavitelj v skladu s pozivom ne
dopolni, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled
in oceno ter pristojnemu ministru predlaga
projekt, ki naj se po javnem razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p.
104, 1001 Ljubljana. 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 izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov peter.pinter1@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-5
Ob-3522/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.
l. RS št. 79/06), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in 114/07),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2009
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javni razpis
za sofinanciranje uvajanja novih
izobraževalnih programov v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju
s področja tehnike za obdobje
2008–2012
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev; Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z uvajanjem novih
izobraževalnih programov s področja tehnike v srednjem poklicnem in strokovnem
izobraževanju v letih 2008–2012. V letih
2004–2007 so nastali novi izobraževalni
programi na strokovnih področjih: strojništva, metalurgije in rudarstva, elektrotehnike
in računalništva, gradbeništva in geodezije,
lesarstva in tapetništva, tekstila in usnja,
kemije, steklarstva in optike, zdravstva, farmacije in kozmetike, gostinstva in turizma,
prometa in zvez, varovanja okolja, oblikovanja in fotografije, mehatronike, tiskarstva
in papirništva (v nadaljevanju: tehnika, glej
http://www.cpi.si/ucitelji/strokovna_podrocja-izobrazevalni_programi.aspx). Programi obsegajo vrsto novosti: so modularno
zasnovani, praviloma temeljijo na več poklicnih standardih, dijakom omogočajo izbiro med različnimi moduli in so kreditno
ovrednoteni, v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, (Ur. l.
RS, št. 79/06) in Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov
srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih
je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in
strokovno izobraževanje in l. 2001 potrdila
ministrica za šolstvo, znanost in šport. Novi
programi so opredeljeni in v skladu z vizijo
Strategije razvoja Slovenije, hkrati pa pome-
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nijo prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. Uvajanje novih izobraževalnih programov je v skladu s Köbenhavensko
deklaracijio evropskih ministrov za poklicno
izobraževanje in usposabljanje iz leta 2002,
o krepitvi evropskega sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
Za uvajanje teh programov je potrebno
izvesti vrsto aktivnosti. Potrebno bo:
– pripraviti izvedbene kurikule, saj so
programi pripravljeni okvirno (določeno je
samo skupno število ur posameznih predmetov oziroma modulov),
– določiti odprti del kurikula (v pristojnosti
šole je, da določi odprti del kurikula v sodelovanju s socialnimi partnerji),
– določiti merila ocenjevanja znanja oziroma minimalne standarde za ocene, točkovanje ipd.,
– opredeliti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
– pripraviti osebne izobraževalne načrte
za posamezne dijake na šoli,
– vzpostaviti in voditi mape učnih dosežkov za vse dijake na šoli,
– podpreti uvajanje novih programov
z učnimi gradivi v različnih oblikah, pri čemer ne smejo biti vključena gradiva, ki so
predmet drugih razpisov.
V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06)
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
ki temelji na principu samoevalvacije in ob
upoštevanju nacionalno določenih kazalnikov se mora na vsaki šoli vzpostaviti sitem
ugotavljanja in zagotavlja kakovosti; strokovni delavci, dijaki, starši pa tudi socialni
partnerji se morajo usposobiti za aktivno
vlogo pri samoevalvaciji.
Zaradi neugodnih demografskih gibanj
je potrebno okrepiti skupne aktivnosti šol in
socialnih partnerjev za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki mora
omogočiti kvalitetno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle, ki se
vključujejo v redno oziroma izredno izobraževanje na področju tehnike.
V uvajanje novih izobraževalnih programov morajo biti vključene vse šole, ki izvajajo nove programe s področij strojništva,
metalurgije in rudarstva, elektrotehnike in
računalništva, gradbeništva in geodezije,
lesarstva in tapetništva, tekstila in usnja,
kemije, steklarstva in optike, zdravstva, farmacije in kozmetike, gostinstva in turizma,
prometa in zvez, varovanja okolja, oblikovanja in fotografije, mehatronike in tiskarstva
in papirništva.
Pričakovani rezultati: 59 novih izobraževalnih programov s področij strojništva,
metalurgije in rudarstva, elektrotehnike in
računalništva, gradbeništva in geodezije, lesarstva in tapetništva, tekstila in usnja, kemije, steklarstva in optike, zdravstva, farmacije
in kozmetike, gostinstva in turizma, prometa
in zvez, varovanja okolja, oblikovanja in fotografije, mehatronike in tiskarstva in papirništva bo uvedenih v 65 srednjih šol v skladu
s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo,
o razmestitvi programov in obsegu vpisa na
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srednje šole, št. 6035-194/2007). V uvajanje
bo vključenih 2250 strokovnih delavcev, 100
vodstvenih delavcev in 8500 dijakov 1. letnika v skladu z razpisom za vpis v šol. letu
2008/2009 in v naslednjih letih in letnikih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi vsaka pravna
oseba, ki:
– je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu oziroma ima izobraževalno
dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 95/04, z dne 27. 8. 2004, v nadaljevanju: KZ-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
– ni bila s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za postopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane vse davke in prispevke
v RS,
– ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da
teh informacij ni zagotovila,
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Pogoji veljajo tudi za vse partnerje, vključene v prijavo na konkretni JR.
3.2. Posebne zahteve
Projekte lahko prijavijo javne in zasebne
srednje šole, šolski centri ali njihovi konzorciji, ki izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju:
prijavitelji) in ki izvajajo nove izobraževalne
programe s področja tehnike v skladu z raz-

pisom za vpis v srednje šole v šolskem letu
2008/2009 in v naslednjih letih.
V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala še naslednje
vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti:
– Vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem, na katerega je prijavljen.. Projekti, ki
ne bodo načrtovani skladno z razpisanim
vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani
v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner mora izkazati namero, da bo
vodjo in/ali koordinatorja projekta zaposlil za
namen izvajanja projekta. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za potrebe vodenja oziroma
koordiniranja projekta je obvezna.
– Prijavljeni projekt mora pokrivati vse
izobraževalne programe in vse aktivnosti, ki
so potrebne za njihovo uvajanje iz 2. točke.
– Prijavitelj mora imeti vsaj tri konzorcijske partnerje, od tega vsaj enega iz vrst
delodajalcev. Prijavitelj ima lahko tudi mednarodne partnerje z ustreznega področja.
– Zaradi zagotavljanja in uresničevanja
enotnosti sistema izobraževanja, ki je v skladu z 28. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07), v pristojnosti Centra za poklicno izobraževanje RS, mora prijavitelj priložiti
izjavo, da bo pri izvedbi projekta upošteval
metodološka izhodišča, ki jih je določil Center
za poklicno izobraževanje RS za uvajanje
novih izobraževalnih programov.
– Prijavitelj mora zagotoviti uvajanje programov v vseh srednjih šolah, ki izvajajo
programe s področji tehnike, navedenih
v drugem odstavku točke 2 tega javnega
razpisa.
– Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka
aktivnosti, in sicer je obvezno:
– načrtovanje po smiselnih celotah
vsebin iz posameznih tematskih področij
– aktivnosti, navedenih v tretjem odstavku
2 točke tega javnega razpisa;
– vzpostaviti interaktivno spletno stran
za potrebe projekta (načrtovanje na nivoju
projekta);
– izdelati četrtletna poročila o rezultatih
in evalvaciji projekta (načrtovanje na nivoju
projekta), pri čemer je končni rok za zaključek aktivnosti 31. 12. 2012;
– organizirati in izvesti vsakoletno srečanje predstavnikov vseh šol, na katerih se
izvaja projekt uvajanja novih izobraževalnih
programov, z namenom medsebojne izmenjave izkušenj in predstavitve metod dela
in rezultatov;
– izvesti zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta
širši zainteresirani javnosti (načrtovanje na
nivoju projekta), pri čemer je končni rok za
zaključek aktivnosti 31. 12. 2012.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu);
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4.1. Usposobljenost za izvedbo projekta (največ 30 točk)
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Merilo
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje vsaj deset šol, ki izvajajo srednješolske
programe s področja tehnike
Izvajalec je organiziran v konzorcij, ki vključuje vsaj pet šol, vendar vsaj pet, ki izvajajo
srednješolske programe s področja tehnike
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij, ima vsaj s še pet partnerskimi šolami, ki izvajajo
srednješolske programe s področja tehnike sklenjen dogovor o sodelovanju
Izvajalec, ki ni organiziran v konzorcij in nima sklenjenega dogovora s partnerskimi šolami
oziroma ima sklenjen dogovor o sodelovanju le s štirimi ali manj partnerskimi šolami, ki
izvajajo srednješolske programe s področja tehnike

4.2. Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

15
10
0
15
5
5
5
5

(največ 30 točk)

Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj štirih vzgojnoizobraževalnih
programov za pridobitev izobrazbe na področju tehnike v letih 2004 do 2006
Prijavitelj je sodeloval pri pripravi oziroma prenovi vsaj enega vzgojnoizobraževalnega
programa za pridobitev izobrazbe na področju tehnike v letih 2004 do 2006
Prijavitelj (lahko tudi njegov partner) je v obdobju od 1. 5. 2004 dalje sodeloval v evropskem
programu Leonardo da Vinci (npr.: kot promotor, v mobilnosti)

4.4. Kakovost projekta

30

(največ 35 točk)

Izvajalec ima kot partnerja Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
Izvajalec ima kot partnerja Gospodarsko zbornico
Izvajalec ima kot partnerja Obrtno zbornico Slovenije
Izvajalec ima partnerje iz vrst delodajalcev
– Vsak delodajalec šteje 1 točko, skupno število je največ 5 točk
Izvajalec ima vsaj enega tujega partnerja (šola, inštitut, zbornica …)

4.3. Reference prijavitelja

Št. točk

20
10
10

(največ 30 točk)

Projekt jasno definira potrebne aktivnosti za implemenatacijo novih izobraževalnih
programov
Projekt definira ustrezne ciljne skupine izvajalcev izobraževalnih programov, ki se bodo
usposobile za izvajanje novih izobraževalnih programov
Projekt ustrezno definira kazalnike, s katerimi se ugotavlja doseganje ciljev projekta
Izbran bo en projekt, in sicer tisti, ki doseže najmanj 60 točk iz vseh štirih sklopov
meril, pri čemer mora iz vsakega sklopa
doseči vsaj 10 točk. Najvišje možno skupno število doseženih točk je 125. Izbran
bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število
točk. Kolikor dva ali več prijaviteljev na JR
doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki
je dosegel večje število točk pod merilom
4.1-Usposobljenost za izvedbo projekta.
Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod točko
4.1 enako število točk, se izbere tisti, ki ima
prvi večje število točk po zaporedju meril:
4.2-Ustreznost partnerjev za izvedbo projekta, 4.3-Reference prijavitelja in 4.4-Kakovost
projekta.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis;
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
Skupna višina predvidenih sredstev za
to vsebinsko področje znaša 6.848.242,00
EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2008: 215.544,00
EUR, od tega 183.212,40 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 32.331,60 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v se-
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kundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2009 2.904.814,00
EUR, od tega 2.469.091,90 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 435.722,10 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2010 1.192.557,00
EUR, od tega 1.013.673,45 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 178.883,55 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011 1.174.858,00
EUR, od tega 998.629,30 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 176.228,70 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2012 1.169.503,00
EUR, od tega 994.077,55 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 175.425,45 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2013 190.966,00
EUR, od tega 162.321,10 EUR s PP 9239
– Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in 28.644,90 EUR s PP
9251 – Posodabljanje IS in kakovost v sekundarnem izobraževanju – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od objave razpisa do
najkasneje 31. 12. 2012.
Dinamika porabe sredstev je določena
s proračunom za leti 2008 in 2009, za ostala
leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom
in sprejetimi proračuni za naslednja leta.
Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2008, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2008, sredstva, dodeljena za leto 2009, praviloma v proračunskem letu 2009, sredstva, dodeljena za leto
2010 praviloma v proračunskem letu 2010,
sredstva, dodeljena za leto 2011 praviloma
v proračunskem letu 2011, sredstva, dodeljena za leto 2012 praviloma v proračunskem letu 2012, sredstva in 2013.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2008, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2008.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2008 in zaključek 31. 8. 2009.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2009 in zaključek 31. 8. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2010 in zaključek 31. 8. 2011.
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Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2012,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2011 in zaključek 31. 8. 2012.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2013,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2012 in zaključek 31. 12. 2012.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike;
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih;
Delež prispevka Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
– delo preko študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija za udeležbo na izobraževanjih, ki se ne financirajo iz sredstev Evropskih strukturnih skladov,
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme, če le-ta ni bila kupljena z javnim
denarjem;
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08 z dne
30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec (in konzorcijski
partner) mora dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba
za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 7. 5. 2008. Prijave z zahtevano vsebino v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije, morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104,
1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
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šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija 12. 5. 2008. Odpiranje
prijav ne bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih prijave niso popolne. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v skladu s pozivom ne
dopolni, bodo zavržene. Komisija nato popolne prijave sprejme v strokovni pregled
in oceno ter pristojnemu ministru predlaga
projekt, ki naj se po javnem razpisu financira. Obrazložen sklep ministra o izbiri bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. 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 izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov peter.pinter1@gov.si z navedbo zadeve: Razpis ESS.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport

– Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje navedene
v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03, 119/04, 6/07);
– Za isti namen prijavitelj ni prejel drugih
sredstev državnega proračuna.
3.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
3.2.1. Vrednost projekta brez DDV mora
presegati 1,5 mio EUR in ne sme biti večja
od 15 mio EUR;
3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa
ostala sredstva, tudi za plačilo DDV, ki je
neupravičen strošek.
3.3. Ostali pogoji
Predlagani projekti se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
3.3.1. Skladnost projekta s predmetom in
namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.2. Predvideni začetek gradnje najkasneje 1. 7. 2009, zaključek sofinanciranja projekta pa 2010, stroški, ki nastanejo
kasneje, se upoštevajo kot neupravičeni
stroški;
3.3.3. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
bodo pridobljena vsa predpisana upravna
dovoljenja za začetek izvedbe del;
3.3.4. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
3.3.5. Ustvarjanje prihodkov na projektu
mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena
Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajočih
obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št.
4 Smernice glede metodologije za izvedbo
analize stroškov in koristi;
3.3.6. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se izvedba del še ni pričela izvajati (javno
naročilo za izvedbo del se lahko prične šele
po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži
fotografije lokacije, teren oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (lahko
na CD);
3.3.7. Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani omilitveni ukrepi OP RR:
učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska
učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje;
3.3.8. Prijavitelj se zavezuje, da vsaj
v obdobju 5 let po zaključku projekta ne
bo prišlo do spremembe namembnosti ali
lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega
razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev
neutemeljene prednosti za tržne subjekte
na enotnem evropskem trgu;
3.3.9. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo
imela do sofinancirane infrastrukture dostop
širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu.
Pri tem se morajo morebitne dejavnosti, ki
ustvarjajo prihodke, izvajati in dodeliti na
pregleden način ob upoštevanju določil državnih pomoči.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku in vloge,
ki niso skladne z nameni razpisa, pa se
zavržejo.

Št. 54451-2/2008-6
Ob-3523/08
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni
list EU, št. 371), Uredbe (ES) št. 1082/2006
Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. 210), Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES (Uradni list EU, št. 210),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES
(Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih

financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), 16.
in 30. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – UPB4), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), in 11.
členom Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07), objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v športno-rekreacijsko
infrastrukturo – I
Razpis delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje
od 2007 do 2013, razvojne prioritete
Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov, prednostne usmeritve
Športno-rekreacijska infrastruktura
1. Naziv in sedež posredniškega telesa:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis je namenjen sofinanciranju
projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah
nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja
na področju športne rekreacije, kar zahteva
urejeno okolje in primerne objekte kot to
določa Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje od
2007 do 2013. Sofinancirali se bodo objekti
državnega oziroma regionalnega značaja
z neposrednih vplivom na razvoj turizma.
Objekti morajo biti primerni za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne
rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, pa tudi za
organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo
veliko število obiskovalcev.
Z izgradnjo športno-rekreacijske turistične infrastrukture pričakujemo povečanje
atraktivnosti turističnih destinacij, dodatno
ponudbo novih turističnih produktov, izboljšano strukturo gostov, povečano število
dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen
razvoj hotelirstva, gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na
področju razvoja podeželja, npr. z olajšanim
razvojem kmečkega turizma.
Investicija mora predstavljati pomembno
infrastrukturo, ki bo:
– neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični
destinaciji;
– posredno vplivala na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji;
– s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije;
– vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in omogočala organizacijo
športno rekreacijskih prireditev.
3. Pogoji za kandidiranje
3.1. Prijavitelj:

Stran
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4. Merila za izbor vlog
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:

I.
1.
II.
1.
2.
III.
1.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
2.

Merilo
Podpora razvoju turistični in drugim dejavnostim
Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RS
Uresničevanje ciljev OP RR – prispevek
h gospodarski rasti in razvoju
Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj turistične
destinacije, še posebej prispevek k njeni
prepoznavnosti in ustvarjanju delovnih mest
Skladnost z nacionalnim programom športa
Večnamenskost objekta
Izkazana večnamenskost objekta
Kvaliteta projekta
Izkazana ekonomska upravičenost projekta
Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati
Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije
Izvedljivost
Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije
Skladnost stroškov s posameznimi fazami in
realnost višine predvidenih stroškov
Realnost terminskega plana
Organizacija izvedbe projekta
Prednostna merila
Regionalni kriterij
Vplivi na horizontalne politike
Skupaj
Izbrani bodo projekti ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo
odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem,
da mora znašati minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I., II., III. in IV.
– 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni
kateregakoli od zgornjih sklopov meril vloga
ne doseže 50% možnih točk, ne bo vključena v nadaljnje ocenjevanje.
Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog,
se bo pripravila prioritetna lista prijav.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upoštevala stopnja pripravljenosti projekta (že pridobljena projektna dokumentacija in upravna dovoljenja za poseg
v prostor), regionalni kriterij (prednost manj
razvite regije), kolikor bodo projekti iz istih
regij pa višina doseženih točk pri kvaliteti
projekta.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da se bo obseg razpoložljivih
sredstev za ta namen naknadno povečal, se
lahko po objavi v Uradnem listu RS dodatna
sredstva dodelijo glede na prioritetno listo
prvotne prijave.
5. Višina sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska skupnost in sicer iz sred-

Št. točk
12
8
21
11
10
8
8
25
10
8
7
20
4
2
2
12
14
10
4
100

stev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje od 2007 do 2013, razvojne prioritete
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. Okvirna višina razpisanih sredstev je 18.000.000 EUR, in sicer po
sledeči dinamiki:
– za
leto
2008
je
namenjenih
5.000.000 EUR. Po proračunskih postavkah
(v nadaljevanju PP): 85% oziroma 4.250.000
EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura –
ESRR 07-13 – EU in 15% oziroma 750.000
EUR s PP 6951 – Športna infrastruktura
– ESRR 07-13 – slovenska udeležba;
– za
leto
2009
je
namenjenih
8.000.000 EUR. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 85% oziroma
6.800.000 EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU in 15% oziroma 1.200.000 EUR s PP 6951 – Športna
infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska
udeležba;
– za
leto
2010
je
namenjenih
5.000.000 EUR. Po proračunskih postavkah
(v nadaljevanju PP): 85% oziroma 4.250.000
EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura –
ESRR 07-13 – EU in 15% oziroma 750.000
EUR s PP 6951 – Športna infrastruktura
– ESRR 07-13 – slovenska udeležba.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi
izstavljene mesečne situacije oziroma računa za opravljena dela in opravljeni kontroli
s strani ministrstva, skladno s terminskim
planom v pogodbi o sofinanciranju. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške
posameznega projekta na podlagi zahtevka za plačilo, dostavljenega najkasneje do
15. 9. posameznega proračunskega leta.
Zahtevki, izdani po tem datumu, zapadejo
v izplačilo v naslednjem proračunskem letu.
Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen najkasneje 15. 9. 2010.
7. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja, upoštevaje določila
55. člena Uredbe 1083/2006 in finančni izračun, skladen s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi,
Delovni dokument št. 4 Evropske komisije
– Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi je lahko:
– za projekte vrednosti do 5 mio EUR
(brez DDV) največ 100% upravičenih stroškov;
– za projekte vrednosti med 5 in 10 mio
EUR (brez DDV) največ 80% upravičenih
stroškov;
– za projekte vrednosti nad 10 mio EUR
(brez DDV) največ 60% upravičenih stroškov.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz
proračunskih postavk
6938 – Športna infrastruktura – ESRR
07-13 – EU – 85%.
6951 – Športna infrastruktura – ESRR
07-13 – slovenska udeležba – 15%.
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
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Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske
udeležbe je v razmerju 85:15. Skupni delež
sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in
namenskih sredstev slovenske udeležbe je
določen v skladu s 55. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU, št.
210/06) ter v skladu s Smernicami glede
metodologije za izvedbo analize stroškov
in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske
komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Za izračun donacije EU pri operacijah,
ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer
ta metoda določa, da upravičeni stroški ne
smejo preseči sedanje vrednosti stroškov
naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto
prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja
upravičenih stroškov se zniža pri operacijah,
ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi
investicij (v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi).
10. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
10.1. Prijavni obrazec (izpolnjen preko
aplikacije MJR, ter podpisan in ožigosan)
10.2. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki
o projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se
natisnjen, podpisan in ožigosan dokument
ter na CD):
10.2.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi
pogoji
10.2.2. Podatki o projektu
10.2.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta
10.2.4. Finančni načrt projekta po stroških
10.2.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem
10.2.6. Stopnja pripravljenosti projekta
10.2.7. Časovni načrt izvajanja projekta
10.2.8. Organizacija izvajanja projekta
10.2.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila
za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi.
10.3. Obvezne priloge:
10.3.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu oziroma dokazilo o pravici za graditev;
10.3.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije
investicijskega projekta), izdelan skladno
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06), 55. členom Uredbe 1083/2006 ter
Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede
metodologije za izvedbo analize stroškov
in koristi 08/2006 in ne sme biti starejši kot
eno leto;
10.3.3. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija
(vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter
tehnični opis;
10.3.4. Fotokopija lokacijske informacije,
oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor;
10.3.5. Dokazila o ostalih virih financiranja;
10.3.6. Strategija razvoja turistične destinacije – izvleček iz regionalnega razvojnega
programa;

– prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov in opreme za šport in prosti
čas.
Upravičeni stroški:
– stroški priprave predinvesticijske dokumentacije;
– stroški svetovalnega inženiringa za
gradnje in pripravo gradenj;
– stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu);
– stroški revizije projektne dokumentacije;
– stroški izvedeniških mnenj;
– stroški pripravljanja javnih razpisov in
javnih arhitekturnih natečajev;
– stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del;
– stroški zunanjega urejanja objektov;
– stroški nadzora nad gradnjo objektov;
– stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta;
– stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj
in drugih dokumentov za obratovanje objekta;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme;
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema);
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta
(interier, pohištvo, inventar);
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta z vizualnimi komunikacijami;
– stroški nakupa in montaže opreme za
varovanje objekta;
– stroški nakupa in montaže opreme
objekta z IKT.
Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in
stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke.
Začetek nastanka upravičenih izdatkov:
– za investicijsko in projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve
je od 1. 1. 2007,
– za izgradnjo in opremo od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje.
Zaključek nastanka upravičenih izdatkov
je 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja.
Stroški se dokazujejo s predložitvijo kopij
računov izvajalcev del ali storitev, plačila pa
z bančnimi izpisi.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do leta 2020.
Zelo pomembno je, da ima upravičenec
dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki
dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo
aktivnosti. Hraniti mora:
– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za posamezne aktivnosti
v ločenem računovodstvu, po stroškovnih
mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev. Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke
projekta.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za

10.3.7. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri
se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred
oddajo vloge na razpis.
11. Način prijave in razpisni rok
Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spletni
strani http://www.mss.gov.si. Dokumentacija
v prijavi naj bo zložena po vrstnem redu iz
tč 10.
Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do vključno
30. 5. 2008 do 12. ure v vložišče ministrstva,
ne glede na način dostave v zaprti ovojnici
na kateri mora biti prilepljen obrazec 9. Vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se vrnejo prijavitelju.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog se bo pričelo 2. 6. 2008 in ne
bo javno. Komisija za javni razpis bo v roku
osmih dni od odpiranja prijav pisno pozvala
tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je
na voljo na spletnem naslovu http://www.
mss.gov.si/.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije bodo prijavitelji lahko prejeli na informativnem dnevu dne 10. 4. 2008 v prostorih
Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana,
Masarykova 16, in so na voljo tudi po e-pošti
na naslovu esrr-sti.mss@gov.si. Kontaktna
oseba je Janez Pogačar, 01/400-54-51.
16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Med naloge in odgovornosti upravičenca
pri informiranju in obveščanju javnosti sodijo
med drugim zahteve, kot so:
– Organizacija novinarskih konferenc
oziroma drugih dogodkov glede izvajanja
operacij in objave v različnih medijih; Objave
na spletnih straneh upravičenca;
– Označevanje različnih pisnih in drugih
gradiv, ki nastanejo med izvajanjem projekta;
– Označevanje z oglasnimi deskami in
razlagalnimi tablami itd.
Vse zahteve se upoštevajo skladno
z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, z dne
1. 10. 2007.
17. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje ni predvideno.
18. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje objekta športno-rekreacijske infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do pridobitve uporabnega dovoljenja,
vključno s pripravljalnimi deli in pripravo zakonsko predpisane dokumentacije in storitev za investicijski projekt.
Upravičene aktivnosti:
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potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem
projekta, katerega sofinanciranje je predmet
te pogodbe. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske
skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prijavitelj mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov projekta, katerega sofinanciranje je
predmet te pogodbe. V primeru nadzora na
kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo
bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo
kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do
bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer:
– ki vpliva na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost; in
– je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
dejavnosti.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj
prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, prijavitelj
pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
23. Javnost podatkov
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen
v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek
javnih virov financirane operacije in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva v treh
dneh od dneva dokončnosti odločitve o dodelitvi sredstev.
Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev
za športno infrastrukturo ali sredstev Evropske unije.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-18/2008-1
Ob-3480/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno de-
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javnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 17/96, MP 4/96) ter
na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Protokola prvega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 25. 4.
1997, Zagreb, Protokola desetega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, z dne 1. 12.
2006, Ljubljana, Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Ministrstvom za znanost, izobraževanje
in šport Republike Hrvaške z dne 10. junija
2005, Brioni, Hrvaška in Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu
2008), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1 z dne
3. 3. 2008, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v letih 2009 in 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:
A) sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
hrvaških raziskovalcev v letih 2009–2010,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in
sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske
do treh mesecev,
B) sofinanciranje največ dvodnevnih skupnih tematskih konferenc v letu 2009 na področjih, na katerih lahko slovenski in hrvaški
raziskovalci skupaj z raziskovalci iz tretjih
držav uspešno prijavljajo projekte v okviru
7. OP EU.
3. Agencija bo sofinancirala:
Ad 2A:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Hrvaškem;
– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno
in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140, 29. 12. 2006, v nadaljevanju: uredba),
za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti

domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 1.252 EUR
mesečno.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska hrvaških raziskovalcev.
Izbrane raziskovalne organizacije hrvaškim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja
obiska.
Ad 2B:
– mednarodne prevozne stroške za udeležbo slovenskih raziskovalcev na skupnih
tematskih konferencah na Hrvaškem;
– materialne stroške organizacije konference v Republiki Sloveniji (najem dvorane,
stroški tiskanja in podobno);
– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce (6–10 oseb) in raziskovalce iz tretjih držav (do 5 oseb) za udeležbo na konferenci
v Republiki Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
stroške prehrane, za obdobje do 2 dni;
– stroške prehrane za slovenske raziskovalce (6–10 oseb) za udeležbo na konferenci v Republiki Sloveniji, za obdobje do
2 dni;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce za udeležbo na konferenci v Republiki
Sloveniji v primeru, da je konferenca organizirana izven kraja zaposlitve raziskovalca.
Vsi stroški za tuje in domače udeležence ter materialni stroški organizacije konference se po realizaciji tematske konference
povrnejo organizatorju.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
Ad 2A:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo dve leti;
– 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 in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določa Zakon o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06
– ZDru-1 in 112/07);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in hrvaški nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (ARRS in Ministrstvo za
znanost, izobraževanje in šport, Uprava za
mednarodno sodelovanje, Trg hrvatskih veli-
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kana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška).
Kontaktna oseba na hrvaški strani je Branka
Ravlič, e-pošta: branka.ravlic@mzos.hr.
Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
naslednjih področjih: biotehnologija, biomedicina, nanoznanosti, nanotehnologija, optimizacija procesov in materialov, informatika,
telekomunikacije, ekologija, varstvo okolja,
družboslovje, humanistika.
Prednost bodo imeli projekti, pri katerih
bo sodelovalo več raziskovalnih skupin oziroma ustanov.
Prednost bo namenjena tudi projektom,
ki jih vodijo mlajši raziskovalci in raziskovalne skupine oziroma raziskovalci, ki se
prijavljajo prvič.
Ad 2B:
– tematske konference je potrebno prijaviti na obrazu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– tematske konference se bodo izvajale
v letu 2009;
– 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 in predpisi agencije;
– pri izvajanju tematskih konferenc morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in hrvaški predlagatelj morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (ARRS in Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport,
Uprava za mednarodno sodelovanje, Trg
hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška). Kontaktna oseba na hrvaški strani je Branka Ravlič, e-pošta: branka.ravlic@mzos.hr. Poleg raziskovalcev
obeh držav lahko predlagatelj za sodelovanje na skupnih tematskih konferencah prijavi
tudi znanstvenike iz tretjih držav (največ do
5 oseb), ki bi lahko uspešno sodelovali pri
prijavi projektov v okviru 7. OP EU.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis
s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Ad 2A:
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-HR-04-A/2008 in
ARRS-MS-HR-04-B/2008 (glej priloge).
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) prvih pet strani prijavnega obrazca
ARRS-MS-HR-04-A/2008 (v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-hrvaska09-10@
arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
Ad 2B:
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obra-

po elektronski pošti na naslov: razpis-hrvaska09-10@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno 13. 6.
2008 do 12. ure. Prvih pet strani prijavnega
obrazca A in obrazec C morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-hrvaska09-10@arrs.si, do vključno 13. 6. 2008
do 12. ure.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih
prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo
zavrgla.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do konca leta 2008, po
zasedanju skupnega slovensko-hrvaškega odbora. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije, zainteresirani pa jih lahko
dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Aleksandra
Panič, tel. 01/400-59-76, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

zec ARRS-MS-HR-04-C/2008 (glej priloge).
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijavni obrazec se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-hrvaska09-10@arrs.si. Prijavitelj poda
pisno izjavo o istovetnosti elektronske in
pisne prijave.
Prijavitelj obvezno poda tudi pisno izjavo, da za sofinanciranje skupne tematske
konference ne bo pridobil sredstev iz drugih
virov ARRS.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva tudi
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta;
– pri tematskih konferencah: rezultati predhodnega bilateralnega sodelovanja
z Republiko Hrvaško, reference prijavitelja,
izvedljivost konference, skladnost teme konference z razpisanim področjem 7.OP EU,
gospodarnost in smotrnost pri porabi javnih
sredstev.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-hrvaški odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep
o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev
števila izmenjav in odobritev pripadajočih
sredstev, odobritev sredstev za izvajanje
tematskih konferenc) izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-hrvaškega odbora za znanstvenotehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 104.323,20 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.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2009.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2009 in 2010«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prvih pet strani prijavnega obrazca
ARRS-MS-HR-04-A/2008
ter
obrazec
ARRS-MS-HR-04-C/2008 (v slovenskem
in angleškem jeziku) se mora poslati tudi
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Agencija Republike Slovenije, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), na podlagi četrtega odstavka 14. člena v zvezi s 1. členom Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07, v nadaljevanju: Uredba) in Programa izvedbe
kontrol in vzorčenja medu v letu 2008 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo (PRO) (v nadaljevanju: program)
objavlja
javni razpis
za oddajo vlog za izbiro izvajalca
analiz ostankov zaščitnih sredstev in
zdravil za zatiranje parazitov in bolezni
čebel v okviru ukrepa Kakovost medu,
podukrep Interna kontrola medu
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja analiz ostankov zaščitnih sredstev
in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni
čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrepa Interna kontrola medu.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje izvajanja analiz ostankov
zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje
parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa
Kakovost medu, podukrep Interna kontrola
medu v letu 2008, znaša 23.536,10 EUR.
Sredstva za sofinanciranje izvajanja analiz medu v sklopu podukrepa Interna kontrola medu bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13- EU, v višini 11.768,05 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini
11.768,05 EUR.

Stran

1306 /

Št.

33 / 4. 4. 2008

Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem
razpisu ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelji vlog za izvajanje analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje
parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa
Kakovost medu, podukrep Interna kontrola
medu, so pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega
javnega razpisa.
3. Predmet podpore
Podpora za sofinanciranje izvajanja analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za
zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru
ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna
kontrola medu bo dodeljena za povračilo
stroškov izvedbe analiz ostankov zaščitnih
sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in
bolezni čebel v medu.
Upravičeni stroški so stroški izvajanja
analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel
v medu, ki so nastali med 16. oktobrom
2007 in 31. avgustom 2008, pri čemer so
upravičeni stroški:
– stroški izvajanja analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov
(akaricidov), in sicer: kumafosa; fluometrina;
ksilidina* in formamidina* (*razpadna produkta amitraza) in
– stroški izvajanja analiz ostankov zdravil (antibiotikov) za zatiranje bolezni čebel.
Rezultati analize ostankov zaščitnih
sredstev in zdravil za zatiranje parazitov
(akaricidov) morajo vsebovati prisotnost in
vsebnost (koncentracijo) naštetih snovi.
Skupna višina sredstev, namenjenih analizam ostankov zaščitnih sredstev in zdravil
za zatiranje parazitov (akaricidov) v tržnem
letu 2008 v okviru podukrepa Interna kontrola
medu, ne sme presegati 18.500,00 EUR.
Rezultati analiz ostankov zdravil (antibiotikov) za zatiranje bolezni čebel morajo
podati samo prisotnost antibiotikov, ne pa
tudi vrste in vsebnosti (koncentracije).
Skupna višina sredstev, namenjenih
analizam ostankov antibiotikov v okviru podukrepa Interna kontrola medu v tržnem letu
2008 ne sme presegati 5.036,10 EUR.
Izvajalec analiz vzorce medu pridobi od
Priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo (PRO), ki jih zbira na podlagi programa
interne kontrole medu iz 14. člena Uredbe.
Izvajalec mora rezultate analiz vzorcev posredovati PRO v roku treh tednov po prejemu vzorca. Vzorec je označen s šifro čebelarja, osebne podatke o čebelarjih, ki so
oddali vzorce, hrani PRO.
Neupravičeni stroški so:
– stroški, ki niso izrecno določeni
v programu iz prvega odstavka 14. člena
Uredbe;
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroški za tekoče poslovanje (stroški za
vzdrževanje, najem itd.);
– stroški za nakup laboratorijske opreme;
– bančni stroški;
– stroški za analize medu, ki ni slovenskega porekla;
– stroški za analize medu, ki so bili analizirani v sklopu podukrepa Ocenjevanje
medu.
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4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa
in razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse
priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev javnih sredstev za izvajanje
analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel
v medu za ukrep Kakovost medu, podukrep
Interna kontrola medu mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti registriran za raziskovalno
dejavnost ali za tehnično preizkušanje in
analiziranje;
– razpolagati mora z laboratorijem, usposobljenim za opravljanje analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov (akaricidov) ter za izvajanje analiz
ostankov zdravil za zatiranje bolezni čebel
(antibiotikov) oziroma mora imeti za izvedbo vseh zahtevanih analiz, kolikor sam ne
izvaja vseh, podizvajalca in z njim sklenjeno
pogodbo;
– ne sme biti v stečajnem postopku,
v postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
Vse pogoje iz 1., 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka mora izpolnjevati tudi laboratorij, ki nastopa kot podizvajalec.
5. Merila za izbor
Agencija bo izbrala izvajalca analiz
ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za
zatiranje parazitov in bolezni čebel v medu
glede na:
1. Skupno število analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov
(akaricidov) v medu;
2. skupno število analiz ostankov zdravil za zatiranje bolezni čebel (antibiotikov)
v medu;
3. ponujeno cena ene analize medu –
akaricidi;
4. ponujeno cena ene analize medu –
antibiotiki.
Merilo za ocenjevanje
1. število do sedaj opravljenih analiz medu: ostanki
zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov
(akaricidov)
2. število do sedaj opravljenih analiz medu – ostanki za
zatiranje bolezni čebel (antibiotikov)
3. ponujena cena ene analize medu (akaricidi)*
4. ponujena cena ene analize medu (antibiotiki)**

Najvišje možno število točk
20
20
50
50
Skupno število točk***:

* najnižji ponujeni ceni analize medu (akaricidi) bo dodeljeno najvišje možno število točk
** najnižji ponujeni ceni analize medu (antibiotiki) bo dodeljeno najvišje možno število točk
*** seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 140 točk.

6. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog za
izvajanje analiz ostankov zaščitnih sredstev
in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni
čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna kontrola medu. Informacije
v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na
Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa
tudi v popoldanskem času, od 14. do 16.
ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 30. aprila 2008, na spletni strani
Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
7. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
dne objave tega javnega razpisa do vključno
30. aprila 2007.
Vloge, vložene po 30. aprilu 2008, se
bodo zavrgle s sklepom, kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani
pošte, ime in priimek oziroma firma organizacije in sedež vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja za podporo:
ne odpiraj – Vloga na javni razpis: ukrep
Kakovost medu, podukrep Interna kontrola
medu: izvajanje analiz ostankov zaščitnih
sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in
bolezni čebel v medu.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se
le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku
15 dni po zaprtju tega javnega razpisa pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge
na Agenciji, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Popolne vloge se oceni po merilih iz tega
javnega razpisa.
Z odločbo se izbere za izvajalca analiz
ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za
zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru
ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna
kontrola medu pravno ali fizično osebo, ki je
dosegla najvišje število točk. V primeru, da
ima več vlog enako število točk, se izbere
tisto pravno ali fizično osebo, ki je ponudila
skupno nižjo ceno analize po posameznem
vzorcu za akaricide in antibiotike.
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.
Sredstva za analize v sklopu podukrepa
Interna kontrola medu bodo izplačana na
podlagi izvajalčeve vloge za plačilo, to je
zahtevka, ki ga mora oddati na predpisanem
obrazcu iz Priloge Uredbe in mora poleg
navedenega zahtevka za plačilo vsebovati
še naslednje priloge:
– končno poročilo, ki vsebuje število in
vrsto analiziranih vzorcev medu;
– seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec;
– seznam opravljenih analiz s podatki
čebelarjev (šifre), katerih vzorci so bili analizirani;
– izjavo o opravljenih storitvah izvajalca;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
Izbrani izvajalec analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov
in bolezni čebel za ukrep Kakovost medu,
podukrep Interna kontrola medu mora vložiti vlogo za plačilo najpozneje do 15. septembra 2008 v skladu z določbo drugega
odstavka 5. člena Uredbe.

deljena za povračilo stroškov izvedbe ocenjevanj medu in stroškov analiz medu za
največ osem izvedb ocenjevanj medu.
3.2 Upravičeni stroški so stroški, ki so
nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008 in to so stroški izvajanja ocenjevanj do višine 46.214,00 EUR:
– stroški za izvedbo ocenjevanja medu iz
programa, skupaj s stroški za najem potrebnih zmogljivosti za izvedbo;
– stroški za oceno posameznih ocenjevanih vzorcev;
– stroški za pripravo končnih poročil izvajalcev do višine, določene v programu.
3.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v programu;
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški za analize medu, ki so financirane v ukrepu interne kontrole medu,
– stroški za ocenjevanje medu, ki ni slovenskega porekla.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo v skladu z zahtevami tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije. Vlogi na
posameznem obrazcu morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji.
4.2 Za dodelitev javnih sredstev za sofinanciranje izvajanj ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu mora vlagatelj izpolnjevati
naslednje pogoje:
– posamezno ocenjevanje mora biti izvedeno v celoti, vključno z izvedbo naročanja
analiz medu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
4.3 Izvajalec mora zagotoviti:
– najmanj tričlansko komisijo za prevzem, številčenje vzorcev in pripravo seznama vzorcev;
– ocenjevalno senzorično komisijo, ki
šteje od tri do šest članov za ocenitev enega vzorca;
– ustrezno število prinašalcev in zapisnikarja;
– meritve vsebnosti vode in električne
prevodnosti ter morebitne termične obdelave vzorcev že pred ocenjevanjem medu;
– ustrezen prostor za ocenjevanje (kot je
definiran v Pravilniku o senzoričnem ocenjevanju medu UO ČZS 17. 9. 2007);
– ustrezno število vzorcev medu za opravljanje laboratorijskih analiz.
5. Merila za izbor
Agencija osmim izbranim izvajalcem
ocenjevanj medu dodeli sredstva glede na:
1. nivo ocenjevanja (ocenjevanje medu
je mednarodnega, regionalnega ali lokalnega pomena);
2. število vzorcev, ki bodo ocenjeni.
1. Nivo ocenjevanja
Kriteriji za nivo ocenjevanja so naslednji:
– Lokalnemu ocenjevanju se dodeli
20 točk (lokalno ocenjevanje medu se vrši
na območju enega čebelarskega društva);
– regionalnemu ocenjevanju se dodeli 35
točk (regionalno ocenjevanje medu se vrši
na področju posamezne regije);
– mednarodnemu ocenjevanju se dodeli
50 točk (mednarodno ocenjevanje medu, je
ocenjevanje, kjer sodelujejo poleg domačih
čebelarjev tudi čebelarji iz drugih držav, katerih vzorce, ki se razlikujejo od značilnih do-

Vloge za plačilo, vložene po 15. septembru, se zavržejo kot prepozne.
Upravičenec, za katerega se ugotovi,
da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je
porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi na podlagi prvega odstavka
4. člena Uredbe.
Upravičenec, za katerega se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, ne more pridobiti novih
sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve
leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, na podlagi drugega odstavka 4.
člena Uredbe.
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev.
Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na
spletni strani agencije.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 106/08
Ob-3529/08
Agencija Republike Slovenije, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), na podlagi tretjega odstavka 18. člena v zvezi s 1. členom Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07, v nadaljevanju: Uredba) in Letnega programa
ocenjevanja medu slovenskega porekla
v letu 2008 Priznane rejske organizacije
za kranjsko čebelo, ki ga je z odločbo št.
33003-12/2007/13 z dne 28. 11. 2007 potrdil minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: program)
objavlja
javni razpis
za oddajo vlog za izbiro izvajalcev
ocenjevanja medu v okviru ukrepa
Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje
medu
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za izvajanje ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje
medu v letu 2008, znaša 46.214,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13- EU, v višini 23.107,00 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini
23.107,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem
razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelji vlog za izvajanje ocenjevanj
medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu so pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene
v četrtem poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Podpora za sofinanciranje izvajanj
ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost
medu, podukrep Ocenjevanje medu bo do-
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mačih vrst medu, se vodi in ocenjuje ločeno.
Na mednarodnem ocenjevanju morajo biti
zastopane vsaj tri države, iz tujine pa mora
prispeti na ocenjevanje najmanj 15% vzorcev. Da dobi ocenjevanje kategorijo mednarodnega ocenjevanja, je potrebno imeti minimalno 100 vzorcev na ocenjevanju. Status
mednarodnega ocenjevanja lahko dodatno
dobi le regijsko ocenjevanje medu, če so
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega stavka).
2. Število vzorcev
Za vsak vzorec, ki ga bo izvajalec ocenil,
se izvajalcu dodeli 0,25 točke. Najvišje možno število točk je 50.
Vrednost ene točke se dobi tako, da se
sredstva, namenjena ocenjevanjem medu iz
drugega odstavka 1. točke tega razpisa deli
z vsoto točk, ki so bile dodeljene vlagateljem
na podlagi njihovih vlog.
Najvišja vrednost točke za izvedbo ocenjevanja je do vključno 62,26 €.
Število točk, ki jih je dobil vlagatelj, se
množi z vrednostjo točke. Zmnožek je višina
sredstev, do katerih bo upravičen posamezen izbrani izvajalec ocenjevanja za izvedbo
prireditve, vključno z organizacijo ter stroški
ocenjevanja medu.
Merilo za ocenjevanje
Nivo ocenjevanja medu
Število vzorcev, ki jih bo izvajalec ocenil

Najvišje možno število točk
50 t.
50 t.
Seštevek točk*:
*Seštevek točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk.
6. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog
za izvajanje ocenjevanj medu v okviru
ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu. Informacije v zvezi z javnim
razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel.
01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja
se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 30. aprila 2008, na spletni strani
Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
7. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
dne objave tega javnega razpisa do vključno
30. aprila 2008.
Vloge, vložene po 30. aprilu 2008, se
bodo zavrgle s sklepom, kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani
pošte, ime in naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
podporo: ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
ukrep Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se
le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 15
dni po zaprtju tega javnega razpisa pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge

je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge na Agenciji,
se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Popolne vloge se oceni po merilih iz tega
javnega razpisa.
Z odločbo se izbere osem izvajalcev ocenjevanja medu, ki izpolnjujejo pogoje iz tega
javnega razpisa. Z odločbo se izbere za izvajalce ocenjevanja medu tiste vlagatelje,
ki so po seštevku točk iz meril tega javnega
razpisa na prvih osmih mestih. V primeru,
da se na podlagi vlog ugotovi, da ponudbe
presegajo razpoložljiva sredstva iz točke 3.2.
tega javnega razpisa, se vsem osmim izvajalcem priznane stroške sorazmerno zmanjša do višine razpisanih sredstev.
V primeru, da ima več vlog na zadnjem
mestu enako število točk, se izbere za izvajalca ocenjevanja medu tistega vlagatelja, ki
ima višji nivo ocenjevanja medu. V primeru,
da na tej podlagi ni možno izbrati zadnjega
izvajalca, se izbere tistega, ki bo na svojem
ocenjevanju ocenil večje število vzorcev.
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.
Sredstva bodo izplačana na podlagi izvajalčeve vloge za plačilo, to je zahtevka, ki
ga mora oddati na predpisanem obrazcu iz
Priloge Uredbe in mora poleg navedenega
zahtevka za plačilo vsebovati še naslednje
priloge:
– končno poročilo, ki vsebuje število in
vrsto ocenjenih vzorcev medu; – seznam
opravljenih analiz za posamezen vzorec;
– seznam s podatki čebelarjev, katerih
vzorci so bili ocenjeni;
– izjavo o opravljenih storitvah izvajalca;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
Izbrani izvajalec ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu mora vložiti vlogo za plačilo
najpozneje do 15. septembra 2008 v skladu
z določbo drugega odstavka 5. člena Uredbe. Vloge za plačilo, vložene po 15. septembru, se zavržejo kot prepozne.
Upravičenec, za katerega se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi na podlagi prvega odstavka 4. člena Uredbe.
Upravičenec, za katerega se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, ne more pridobiti novih
sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve
leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, na podlagi drugega odstavka 4.
člena Uredbe.
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev.
Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na
spletni strani agencije.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 33105-5/2008-4
Ob-3530/08
Agencija Republike Slovenije, Dunajska
160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), na podlagi drugega odstavka 24. člena v zvezi s 1. členom Uredbe o izvajanju
Programa ukrepov na področju čebelarstva
v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07, v nadaljevanju: Uredba) in Programa direktnega testiranja čebeljih družin Druge priznane
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organizacije v čebelarstvu (DPO), ki ga je
z odločbo št. 33003-12/2007/16 z dne 21. 1.
2007 potrdil minister, pristojen za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Program), objavlja
javni razpis
za oddajo vlog vzrejališč čebeljih
matic za izvajanje direktnega testiranja
čebeljih družin v okviru ukrepa
Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep
Direktno testiranje čebeljih družin
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja
direktnega testiranja čebeljih družin v okviru
ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje izvajanja direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno
testiranje čebeljih družin v letu 2008, znaša
25.382,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
– PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13- EU, v višini 12.691,00 EUR.
– PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13-slovenska udeležba, v višini
12.691,00 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom
2007 in morajo biti zaključene najkasneje do
31. 8. 2008.
2. Vlagatelji
Vlagatelji vlog za izvajanje direktnega
testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa
Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin, so vzrejališča čebeljih matic, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene
v četrtem poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Podpora za sofinanciranje izvajanj
direktnega testiranja čebeljih družin v okviru
ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin bo
dodeljena za povračilo stroškov izvedbe direktnega testiranja čebeljih družin in stroškov
za izpolnjevanje in posredovanje obrazcev.
3.2 Upravičeni stroški so stroški izvajanja direktnega testiranja čebeljih družin po
Programu do višine 25.082,00 EUR in stroški izpolnjevanja in posredovanja obrazcev
po Programu do višine 300,00 EUR v letu
2008, ki so nastali med 16. oktobrom 2007
in 31. avgustom 2008.
V izvajanje podukrepa je predvidena
vključitev do 600 čebeljih družin, pri čemer
so priznani stroški ocenjevanja lastnosti:
Dejavnosti
Ocenjevanje lastnosti
Ocenjevanje obročkov zadka
Ocenjevanje mirnosti in rojivosti
Ocenjevanje živahnosti
Naravni odpad varoj
Ocenjevanje čistilnih
sposobnosti
Skupaj priznani stroški na
družino
Skupaj za 600 družin

Število opravil in poraba časa na čebeljo družino
3 × letno – 9 min
Mirnost 3 × letno; rojivost 1 × letno – 8 min
2 × letno – 8 min
30 dni – 18 min
Ocenjuje se polje na satu s stotimi celicami

Višina priznanih stroškov
EUR na čebeljo družino
1,43
1,27
1,27
2,86
34,97
41,80
25.082,00
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Za izpolnjevanje in posredovanje obrazcev
(obrazec je priloga Programa) se prizna posameznemu vlagatelju 10,00 EUR.
3.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški, ki niso izrecno določeni v Programu;
– stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– bančni stroški;
– stroški za opravila, ki jih morajo vzrejališča opravljati na podlagi predpisov, ki
določajo pogoje za odobritev vzrejališč čebeljih matic.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisa in razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa. Vlogi
na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji.
4.2 Za dodelitev javnih sredstev za sofinanciranje izvajanj direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje
čebeljih družin mora vlagatelj izpolnjevati
naslednje pogoje:
– mora biti vzrejališče čebeljih matic, ki je
vpisano v Centralni register čebelnjakov;
– vzrejališča mora biti priznano z odločbo ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– če je vzrejališče pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja.
4.3 Vlagatelji, ki so vzrejališča gospodarskih čebeljih matic kranjske čebele, morajo
za potrebe direktnega testiranja ocenjevati
20 čebeljih družin, ki so locirane v odobrenem vzrejališču gospodarskih matic, zaradi
odbire potencialnih matičarjev. Pri tem se
morajo ravnati po III. točki Programa »Splošna navodila za testiranje in vzdrževanje
testnih čebeljih družin« ter po IV. točki Programa »Kriteriji ocenjevanja testnih družin«,
rezultate ocenjevanj pa vnašati v obrazec
»Direktno testiranje čebeljih družin«, ki je
priloga Programa.
4.4 Vlagatelji, ki so vzrejališča rodovniških čebeljih matic morajo izvajati direktno testiranje v vsaj dveh čebelnjakih s po
40 čebeljimi družinami. Družine se bodo
testirale z namenom, da se določijo matičarji in trotarji v čebelnjakih, ki delujejo
v okviru vzrejališča. V okviru tega podukrepa se bo v posameznem vzrejališču rodovniških čebeljih matic testiralo in vzredilo do
50 rodovniških matic, ki bodo namenjene
testiranju v pogojih reje v čebelnjakih, ki se
nahajajo v geografskem območju plemenilne postaje.
Čebelje družine, vključene v direktno
testiranje, morajo vzdrževati čebelarji, odgovorni za vzrejo, in morajo opraviti vse
predvidene naloge v okviru testiranja. V testiranje je lahko vključen vsak čebelar vzrejevalec, ki deluje v okviru odobrenega vzrejališča rodovniških čebeljih matic s svojimi
čebeljimi družinami.
Posamezen vlagatelj prijavi 40 čebeljih
družin kranjske čebele za odbiro matičarjev
in 40 družin za odbiro trotarjev. Pri tem se
mora ravnati po III. točki Programa »Splošna navodila za testiranje in vzdrževanje
testnih čebeljih družin« ter po IV. točki Programa »Kriteriji ocenjevanja testnih družin«,
rezultate ocenjevanj pa vnašati v obrazec
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»Direktno testiranje čebeljih družin«, ki je
priloga Programa.
5. Vloga
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za oddajo vlog
vzrejališč čebeljih matic za izvajanje direktnega testiranja čebeljih družin v okviru
ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času,
od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 30. aprila 2008, na spletni strani
Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/.
Program je priloga razpisne dokumentacije.
6. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p.
189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od
dne objave tega javnega razpisa do vključno
30. aprila 2008.
Vloge, vložene 30. aprilu 2008, se bodo
zavrgle s sklepom, kot prepozne.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum oddaje vloge na pošti, označen s strani
pošte, ime oziroma firma vzrejališča čebeljih matic in naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
podporo: ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
ukrep Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se
le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku
15 dni po zaprtju tega javnega razpisa pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve vloge
na Agenciji, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Z odločbo se izbere za izvajalce direktnega testiranja čebeljih družin vzrejališča
čebeljih matic po vrstnem redu oddaje vlog,
oziroma vrstnem redu popolnosti vlog, do
porabe sredstev, določenih za ta podukrep
v tem javnem razpisu v letu 2008.
V odločbi se vlagatelju odobri višino sofinanciranja izvajanja ukrepa, po Programu,
glede na to, ali je vlagatelj vzrejališče gospodarskih matic ali vzrejališče rodovniških
matic.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov
v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja.
V nasprotnem primeru se vloga zavrne in
ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo.
Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge.

Sredstva bodo izplačana na podlagi izvajalčevega zahtevka za plačilo, ki ga mora
oddati na predpisanem obrazcu iz Priloge
Uredbe in mora poleg navedenega zahtevka
za plačilo vsebovati še naslednje priloge:
– končno poročilo, ki vsebuje izsledke
direktnega testiranja vključno z uporabljenimi metodami;
– izjavo o opravljenih storitvah izvajalca;
– obračun upravičenih stroškov z dokazili.
Izbrani izvajalec direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje
čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin mora vložiti zahtevek za
plačilo najpozneje do 15. septembra 2008
v skladu z določbo drugega odstavka 5.
člena Uredbe. Zahtevki za plačilo, vloženi
pozneje kot 15. septembra, se zavržejo kot
prepozni.
Upravičenec, za katerega se ugotovi,
da je sredstva pridobil nezakonito ali jih je
porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi na podlagi prvega odstavka
4. člena Uredbe.
Upravičenec, za katerega se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih je porabil nenamensko, ne more pridobiti novih
sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve
leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja, na podlagi drugega odstavka 4.
člena Uredbe.
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo še pet let od prejema sredstev.
Izvajalec, opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na
spletni strani agencije.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-3476/08
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah
in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 93/05) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06) Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje, ki jih podeljuje
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje v letu
2008
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Kotnikova
38, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena Zakona
o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 93/05 v nadaljevanju:
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Zakon) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06, v nadaljevanju:
Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2008.
3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih
pogojev
Predmet razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje
ambasador oziroma ambasadorka znanosti
Republike Slovenije (v nadaljevanju ambasador znanosti Republike Slovenije) in Puhovo priznanje.
I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma
raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno
uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi
dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo
pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali
delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.
Zoisova nagrada za življenjsko delo
se lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispeval
k razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko
predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65
let starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih
pred predlaganjem (od vključno leta 2001
do vključno 2007).
II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi
dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo
pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali
delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.
Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela,
ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih
pred predlaganjem (od vključno leta 2001
do vključno 2007).
III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije
Za pomembne dosežke na področju
raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali
v tujini, se podeljuje priznanje ambasador
oziroma ambasadorka znanosti Republike
Slovenije.
IV. Puhovo priznanje
Za pomembne dosežke na področju
razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo
priznanje za izume, razvojne dosežke in
uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju
novosti v gospodarsko prakso.

4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad
oziroma priznanj
Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja:
– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so
pomemben prispevek k znanosti,
– napisana morajo biti na način, ki ustrezajo znanstvenim delom,
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini,
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na
svojem področju pri nas in v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek
k svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo
v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja
za dosežke, ki se nagrajujejo so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in
dodano vrednost proizvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih
mest in gospodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto
lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in
največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu
se lahko podeli največ ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
in eno Zoisovo priznanje.
Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako
leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in
največ tri Puhova priznanja. Priznanji se
posamezniku oziroma posameznici lahko
podelita samo enkrat.
Vloga za nagrado ali priznanje ne sme
vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti
že predmet prejšnjih nagrad ali priznanj.
V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane
kriterije ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so
izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto
priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja.
5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje
Nagrade in priznanja se podeljuje za leto
2008.
Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador oziroma ambasadorka
znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena novembra 2008.
6. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade in priznanja
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr.:
NP-01/2008,
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– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata (za zahtevano
obdobje),
– biografija kandidata, če je predlagan za
nagrado za življenjsko delo,
– zgoščenka (CD) oziroma disketa z vlogo, ki vsebuje vse sestavine kot vloga v pisni obliki, razen del, ki so predlagana za
nagrado,
– podpisana Izjava o istovetnosti pisne
vloge ter elektronske oblike vloge na zgoščenki oziroma disketi.
Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano delo za nagrado oziroma priznanje.
Pisna vloga mora biti vložena v dveh
izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od ponedeljka do petka od 9. do 15.30 (v petek
do 14.30) v vložišču Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, Ljubljana ali poiščejo na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.
7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje
odloča o izboru kandidatov za nagrade in
priznanja ter določi denarno višino nagrad in
priznanj glede na s proračunom Republike
Slovenije zagotovljena sredstva. Odločitev
Odbora o izboru kandidata je dokončna.
8. Datum odpiranja vlog s predlogi za
kandidate za nagrade in priznanja
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 13. 5. 2008 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
predlagatelju.
9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, dr. Bojan Jenko, in sicer na elektronskem naslovu: bojan.jenko@gov.si in
tel. 01/478-46-33.
10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja
ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhova priznanja je potrebno poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana ali osebno oddati na vložišče ministrstva, najkasneje do 9. 5. 2008 v dveh pisnih
izvodih (tudi vsa zahtevana dokumentacija
mora biti v dveh izvodih) ter enkrat v elektronski obliki.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan
določen v razpisu za predložitev vlog ali
oddana osebno na vložišče ministrstva do
14. ure tega dne.
Pisno vlogo je potrebno oddati v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – predlog za
Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj
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– predlog za Priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo priznanje« ter z navedbo
pošiljatelja.
Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2008.
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje
Ob-3546/08
Na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07
– ZŠtip in 63/07 – popr.), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis, objavljene v Uradnem letu Evropske unije, št. 379/9, Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013 in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leti 2007 in 2008, ki je bil sprejet na 98. redni
seji Vlade RS dne 23. 11. 2006 ter Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za subvencioniranje zaposlitev pri
izvajanju pomoči na domu ter osebne
asistence za leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen javnega razpisa
Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na
domu ter osebne asistence.
Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela
in povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev s subvencioniranjem zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence. Zaposlitev brezposelne osebe mora biti
realizirana za polni delovni čas za obdobje
najmanj enega leta.
Program zagotavlja:
– trajnejše oblike zaposlovanja težje zaposljivim osebam in osebam, ki so bile pred
zaposlitvijo vključene v programe javnih del
ali vključene v program Subvencioniranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – programa »Invalidi invalidom« na
delih osebne asistence in pomoči invalidnim
osebam oziroma pomoči starejšim osebam
na domu ter
– izenačevanje možnosti zaposlovanja
brezposelnih oseb na področju nepridobitnih dejavnosti in z ocenjeno nadomestitvijo
plače izenačiti zaposlitvene možnosti težje
zaposljivim osebam.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet je subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljive osebe pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence, iz ene
od naslednjih ciljnih skupin:
– je starejša od 50 let,
– je invalid, kar pomeni osebo, ki ji je z
odločbo priznan status invalida ali lastnosti
invalidne osebe,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, ki
je že več kot dve leti prijavljena v evidenci
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brezposelnih oseb na Zavodu, oziroma so
skupaj z vključitvijo v programe javnih del
brez redne zaposlitve več kot dve leti,
– je bila vključena v program Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na
domu ter osebne asistence in oskrbovanja
invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom« in od izteka programa še ni minilo več
kot 6 mesecev.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta
za polni delovni čas zaposlili brezposelno
osebo iz 3. točke tega razpisa.
Vsak delodajalec se lahko prijavi le z
eno vlogo za največ tri subvencionirane
zaposlitve. Vloga prijavitelja, ki vsebuje
tudi opis delovnih mest, predstavlja projekt. Omejitev števila projektov v vlogi ne
velja, kadar gre za nadaljevanje programa
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju
pomoči na domu ter osebne asistence in
oskrbovanja invalidnih oseb – programa
»Invalidi invalidom«.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– netržni delodajalci (Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev – SKIS šifra:
13, 15),
– tržni delodajalci, ki niso v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah in da
v zadnjih dveh letih in v tekočem proračunskem letu niso oziroma ne bodo prejeli
skupaj več kot 200.000,00 EUR pomoči po
pravilu de minimis.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost v
Republiki Sloveniji;
– da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost;
– da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji;
– da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji;
– da višina prejetih javnih sredstev ne bo
presegla skupnih stroškov zaposlitve posamezne vključene osebe.
Dodaten pogoj za prijavitelje, ki bodo
izvajali program »pomoč na domu«:
– da imajo koncesijo oziroma dovoljenje
za delo za opravljanje socialno varstvene
storitve za pomoč družini na domu.
5. Merila za izbor
Merilo
1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in
povpraševanja na trgu dela (ali je delovno mesto primerno za ciljno
skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna
znanja, delovne izkušnje) v območju, v katerem bo delodajalec zaposlil
brezposelno osebo oziroma gre za nadaljevanje subvencionirane
zaposlitve
2. Izkušnje s področja izvajanja programa Subvencioniranje zaposlitev
pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence in oskrbovanja
invalidnih oseb – programa »Invalidi invalidom«
3. Izkušnje s področja izvajanja programa javnih del
4. Na delovnem mestu se bo zaposlila brezposelna oseba s I. – IV.
stopnjo strokovne izobrazbe
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se vloga izbere

Število točk

50 točk
10 točk
10 točk
5 točk
75 točk
50 točk
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Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 50 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za
posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo izbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znaša skupaj
2.880.000,00 EUR.
Sredstva se bodo zagotavljala iz naslednjih proračunskih postavk proračuna RS:
PP 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« z naslednjo dinamiko:

10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh
Zavoda.
Prijaviteljem izbranih delovnih mest zavod posreduje sklepe o izboru. Na podpis
pogodbe jih bo pozvala pristojna območna
služba zavoda. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na
podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Prijavitelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo
pogojem ali merilom za izbor programov, se
v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri prijavitelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ Zavoda.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija bo na voljo na spletnih straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki
dejavnost/javni razpisi). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina,
Cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v
petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: če katerikoli predlagatelj
zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v
zvezi z razpisno dokumentacijo povezano
s pripravo vloge mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred
potekom posameznega roka za oddajo vlog.
Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi
na spletni naslov Zavoda: Iris.Lojevec@ess.
gov.si Odgovori na morebitne zahteve po
dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na
spletni strani Zavoda.
13. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani upravičencev do pomoči (sredstev), lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije,
ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad
namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov
izvajanja ter učinkovitostjo programa in posameznih programov. Delodajalec se s podpisom Pogodbe o sofinanciranju zaposlitve
pri izvajanju pomoči na domu ter osebne
asistence zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki
izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov, sofinanciranih za izvajanje projekta, ali na kraju samem omogočil vpogled v
računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora,
poročanja in spremljanja programa zagotovi
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Sofinanciranje po letih izvajanja
V letu 2008
1.254.000,00 EUR
V letu 2009
1.626.000,00 EUR
Skupaj
2.880.000,00 EUR
Okvirna sredstva tega razpisa morajo biti
izplačana v proračunskih letih 2008 in 2009
in v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
najpozneje do 31. 12. 2009.
7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru javnega razpisa
Zavod povrne delodajalcu naslednje
stroške:
– stroške plače (I. bruto),
– stroške prevoza na/z dela in
– stroške prehrane na delu.
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki lahko znaša v skupnem mesečnem
znesku vseh opredeljenih stroškov največ
600,00 EUR za posamezno delovno mesto.
Subvencija se izplačuje mesečno za pretekli mesec, na podlagi mesečnih zahtevkov
delodajalcev v roku, ki je določen v pogodbi
o sofinanciranju. V zahtevku delodajalec izkaže stroške za predhodni mesec v celoti,
subvencija pa se mu izplača v višini največ
600,00 EUR.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora delodajalec ob prvem zahtevku za
plačilo predložiti dokazili:
– kopijo obrazca M-1/M-2 in
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Mesečne zahtevke za plačilo subvencije
mora delodajalec Zavodu posredovati najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec,
sicer jih Zavod ni dolžan poravnati.
Vsakemu mesečnemu zahtevku mora
delodajalec predložiti:
– kopijo plačilne liste o izplačilu plače
vključeni osebi za pretekli mesec.
Kopijo plačilne liste opremi z oznako
»kopija enaka originalu« in odtisom žiga ter
z navedbo imena, priimka in podpisa odgovorne osebe delodajalca, s katerim ta jamči,
da je izplačal plačo in vse z zakonom predpisane prispevke in davke na plačo.
Ob zaključku programa mora delodajalec
za vsako zaposlitev posredovati končno poročilo, ki mu mora predložiti izjavo:
– da je bila oseba iz ciljne skupine iz točke 3 pri delodajalcu zaposlena neprekinjeno
najmanj 12 mesecev,
– o morebitnem podaljšanju pogodbe o
zaposlitvi z osebo iz ciljne skupine iz točke
3 z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,

– da je plačo in vse zakonsko pripadajoče prispevke na plačo izplačeval v skladu s
pogodbo o zaposlitvi.
Delodajalec v končnem poročilu navede
tudi višino dejansko izplačanih stroškov zaposlitve (II. bruto, prevoz na delo, prehrana,
regres za letni dopust) za vsako zaposleno
osebo posebej.
Delodajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe še najmanj 10 let
po poteku subvencionirane zaposlitve.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj
– vloga na Javni razpis za subvencioniranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter
osebne asistence za leto 2008«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge
morajo biti le-te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence
za leto 2008«.
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno
ali s povratnico na naslov Centralne službe
Zavoda RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana.
Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno
izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Centralne
službe Zavoda do 12. ure, 6. maja 2008,
23. junija 2008 in 16. septembra 2008.
Vloge, ki bodo prispele po vsakokratnem
roku, razen po zadnjem (16. 9. 2008) bodo
odprte na naslednjem odpiranju.
Zaključek razpisa zaradi razdelitve sredstev pred 16. 9. 2008 se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
Zavoda.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan po roku, določenem za prispetje
vlog, ob 10. uri v prostorih Centralne službe
Zavoda (Rožna dolina, Cesta IX/6 v Ljubljani). Odpiranje bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna
komisija za razpis lahko odloči, da odpiranje
ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim
datumom javnega odpiranja z obvestilom na
spletni strani Zavoda: http//www.ess.gov.si.
Za odpiranje vlog je zadolžena strokovna
komisija, imenovana s strani Zavoda. Komisija je petčlanska v sestavi: predsednik
in štirje člani.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge (posamezno delovno mesto) točkuje na podlagi meril iz točke 5. »Merila za
izbor« javnega razpisa.
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Ob-3426/08
Na podlagi internega razpisa Savskih
elektrarn Ljubljana d.o.o. objavljamo razpis
za oddajo naročila:
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
(a) Vrsta in količina (blaga, storitev oziroma gradbenih del): Obnova HE Moste
– LOT H: Dobava in montaža hidromehanske opreme.
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(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste.
3. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe konec leta 2010.
4. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž.el., tel.
01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081
faks 01/47-49-322.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek 300,00 EUR
(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno
plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri
SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste, LOT
H).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 5. 2008 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 5. 2008, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano
v razpisnih določilih).
10. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost
izvedbe razpisanih del znaša 400.000,00
EUR (brez DDV).
11. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2008.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Ob-3420/08
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. člena Pravilnika za
vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi
v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00,
16/05) objavljam
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Zreče za leto 2008
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancirajo naslednji
programi:
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– redna dejavnost registriranih kulturnih
društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije (navesti
prireditve, ki jih namerava društvo organizirati),
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Programi bodo sofinancirani v skladu
s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče (Ur. l. RS, št. 63/00, 16/05).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 15.000,00 EUR, sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu, za katerega so bila dodeljena.
5. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Zreče. Vse dodatne
informacije o razpisu dobijo zainteresirani
na Občini Zreče ali po tel. 03/757-17-08,
v času uradnih ur.
6. Ponudbe podajo osebno ali pošljejo
po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na
kuverti mora biti vidno označeno: »Za razpis
kultura – ne odpiraj!« Upoštevane bodo le
popolne ponudbe, na predpisanih obrazcih,
ki bodo prispele na sedež občine, najkasneje do 25. 4. 2008 do 12. ure. Nepravočasne
vloge ne bodo obravnavane.
Občina Zreče
Ob-3421/08
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, na podlagi Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 17. ter 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Uradni list RS št.
84/07) ter na podlagi sklepa Sveta Mestne
občine Velenje o sprejemu plana prodaje
stvarnega premoženja – stanovanja štev.
27, v 3. etaži v večstanovanjski stavbi Šalek 82, Velenje, v izmeri 46,95 m2, ki stoji na
parceli št. 2176/3, k.o. Velenje, Plana prodaje premoženja, objavljenega v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, št. 3 z dne
12. marec 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnina – stanovanje št. 27 v 3. etaži, v skupni izmeri
46,95 m2 v večstanovanjski stavbi Šalek 82,
Velenje, ki stoji na parc. št. 2176/3, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno 48.537,60 EUR
brez DDV.
III. Pogoji prodaje:

1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22040208, in sicer do
roka za oddajo ponudbe (vključno do 17. 4.
2008 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
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VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 17. 4. 2008 do
12. ure, na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Šalek 82, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem določenim za dopolnitev
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 17. 4. 2008 ob
12.30. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri
Maksu Arliču, vodju Urada za stanovanjske
zadeve, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/896-17-05.
Mestna občina Velenje

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2,
8230 Mokronog, tel. 07/34-98-260, faks
07/34-98-269.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1/1 javni kulturni programi,
1/2 javne kulturne prireditve,
1/3 založništvo,
1/4 nakup opreme in osnovnih sredstev,
1/5 investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene,
1/6 varstvo kulturne dediščine.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi,
gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Mokronog - Trebelno); posamezniki, ki so vpisani
v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja
vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti
na področju kulture, ki ne sodi v osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda,
– za področje 1/5: lastniki ali upravljalci
javne infrastrukture na področju kulture in
objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti,
– za področje 1/6: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja
na območju Občine Mokronog - Trebelno in
ima status kulturnega spomenika.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma
javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini
Mokronog - Trebelno, če so kulturni projekti
v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Mokronog - Trebelno,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje
iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev gle-

Št. 039-50/2008
Ob-3422/08
Na podlagi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03), 15. člena Statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in
5/08 – popr.) in Sklepa Občinskega sveta
Občine Osilnica – 9. redne seje z dne 14. 3.
2008, Občina Osilnica, Osilnica 11, 1337
Osilnica, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine oziroma za izbor
najustreznejšega ponudnika za
dokončanje investicije in opravljanje
dejavnosti rehabilitacije oziroma oskrbe
pacientov
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prodaja
objekta zgrajenega do III. gradbene faze
s pripadajočim zemljiščem na naslovu Sela
št. 30
ali
javno-zasebno partnerstvo za dokončanje investicije vključno z opremo in opravljanje dejavnosti rehabilitacije oziroma oskrbe
pacientov.
2. Nepremičnine:
– Objekt je Občina Osilnica zgradila
v letu 2006 do III. gradbene faze v skupni
neto površini 3.788 m˛.

– Stavbno zemljišče, parc. št. 770/2, k.o.
Osilnica v izmeri 57 a 46 m˛.
– Stavbno zemljišče, parc. št. 770/3, k.o.
Osilnica v izmeri 11 a 36 m˛.
3. Lokacija: nepremičnina se nahaja
v naselju Sela.
4. Cenitev objekta s pripadajočim zemljiščem: cena za nepremičnine iz 2. točke na podlagi cenitvenega poročila znaša
913.470,00 EUR.
5. Potrebna sredstva za dokončanje investicije: predvidena okvirna sredstva za dokončanje investicije vključno z opremo so
ocenjena na ca. 4.000.000,00 EUR.
6. Roki za zbiranje ponudb: ponudniki
naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo
v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave na
naslov: Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337
Osilnica, s pripisom »Ne odpiraj – za javni
razpis«. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja ponudbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– naslov in sedež ponudnika,
– podatki o odgovorni osebi,
– matično številko,
– davčno številko,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– obrazec iBON za leti 2006 in 2007,
– višino ponujene cene oziroma opis javno zasebnega-partnerstva.
Od izbranega ponudnika pričakujemo,
da bo v predvidenem roku dokončal investicijo in začel izvajati dejavnost, za katero je
objekt predviden.
8. Kriteriji za izbor najustreznejšega ponudnika:
– boniteta ponudnika in višina njegovega
lastnega kapitala,
– sposobnost ponudnika za sklenitev
javno-zasebnega partnerstva.
9. Odpiranje ponudb: prispele ponudbe
bo obravnaval Občinski svet občine Osilnica. Ponudniki bodo o odločitvi občinskega sveta obveščeni v 8 dneh po odpiranju
ponudb.
10. Drugi pogoji:
– Ogled objekta je mogoč po predhodnem dogovoru.
– Kontaktna oseba, ki bo vsem zainteresiranim posredovala vse dodatne informacije in omogočila vpogled v vso obstoječo dokumentacijo je Antun Volf, tel.
01/894-15-05, faks 01/894-10-38, e-mail:
obcina@osilnica.si.
Občina Osilnica
Ob-3423/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98), v skladu
z Odlokom o proračunu Občine Mokronog
- Trebelno za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 57/07, 22/08), Pravilnikom o postopkih
in merilih za sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 23/08) in Letnim programom kulture v Občini Mokronog - Trebelno
za leto 2008, Občina Mokronog - Trebelno
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala
Občina Mokronog - Trebelno
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de na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Za ocenjevanje investicijskih projektov
bodo uporabljena sledeča merila: izkoriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini
Mokronog - Trebelno, razlogi za investicijo,
zagotovljena lastna finančna sredstva, pridobljena sredstva iz državnih in evropskih
virov.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi
človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana
izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna
finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz
državnih in evropskih virov.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije
sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije
stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanaci
je tlakov).
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08).
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2008 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je 35.070
EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na Občini Mokronog - Trebelno,
kontaktna oseba Mateja Vrabec ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno:
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http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka
za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog. Vloge, izpolnjene na razpisnih
obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi
prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR Kultura 2008, področje:
________ (navedba osnovnega razpisnega
področja, kot npr. varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki
bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku
javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od
prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji
izjavili o predlogu strokovne komisije. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih
programov in projektov. Na izdano odločbo
ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, tel. 07/34-98-266,
faks 07/34-98-269.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-3424/08
Občina Mokronog - Trebelno na podlagi
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto
2008 (Uradni list RS, št. 57/07, 22/08), 6.
člena Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list
RS, št. 23/08) in Letnega programa socialnega varstva za leto 2008 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Mokronog - Trebelno za leto
2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2,
8230 Mokronog, tel. 07/34-98-260, faks
07/34-98-269.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij:

1. Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno
življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju
socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju,
pomoči in samopomoči ter preprečevanju
socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno
življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki
s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno
vključevanje kroničnih bolnikov v življenje
z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za
preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
2. Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode,
terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni
osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene
skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so predlagani na
podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težavah.
4. Programi, ki so v posebnem interesu občine, in sicer:
– medobčinski projekt »Zdrave občine«;
– letovanje zdravstveno in socialno
ogroženih otrok iz Občine Mokronog - Trebelno,
– splošne humanitarne dejavnosti
Rdečega Križa za območje Občine Mokronog - Trebelno, ki jih ne zagotavlja Republika Slovenija,
– programi, ki jih za takšne določi občinski svet s posebnim sklepom.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– javni socialno varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov občine, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
– humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezni-
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ki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov;
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov – občanov občine,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske
programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva ali občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja za občane občine, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
in zdravstvenega varstva, kar dokazujejo
s klasifikacijsko šifro po Uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Uradni list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo ustrezne šifre podrazreda, pa priložijo
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega
je razvidno, da so registrirani za opravljanje
glavne dejavnosti na področju socialnega in
zdravstvenega varstva
ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Mokronog - Trebelno oziroma ne glede na
sedež, če je program dejavnosti zastavljen
tako, da aktivno vključuje občane občine
(invalidske in dobrodelne organizacije, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije – upošteva se število članov iz
občine oziroma delež virov financiranja vseh
občin oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu),
– da so registrirane in imajo dejavnost
socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
– se povezujejo in sodelujejo z drugimi
sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
– prijavljajo program ali projekt socialnega in zdravstvenega varstva, ki je predmet
javnega 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 (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...).
Prijavitelji lahko na posameznem področju prijavijo največ tri različne programe
naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba
združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za
tiste programe, ki so v posebnem interesu
občine.
4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:
izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno, ki
so sestavni del Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Mokronog - Trebelno ter
usmeritev v Letnem programu socialnega
varstva za leto 2008.
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2008 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je 14.000
EUR, in sicer za programe na posameznih
področjih:

– programe pod točko 1: 2.000 EUR,
– programe pod točko 2: 500 EUR,
– programe pod točko 3: 4.000 EUR,
– programe pod točko 4: 7.500 EUR,
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na Občini Mokronog - Trebelno,
kontaktna oseba Mateja Vrabec ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno:
http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka
za oddajo vlog.
8. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog. Vloge, izpolnjene na razpisnih
obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi
prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR socialno in zdravstveno
varstvo 2008, Področje: _______ (navedba
osnovnega razpisnega področja, kot npr.:
preventivni programi)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Župan
predlog komisije posreduje občinskemu svetu, ki odloči s sklepom o dodelitvi sredstev.
Po sprejemu sklepa občinskega sveta, župan
sklene z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe
programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi,
ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, tel. 07/34-98-266,
faks 07/34-98-269.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-3425/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 57/07, 22/08), Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Mokronog
- Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08) in letnega programa športa za leto 2008, Občina
Mokronog - Trebelno objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2,
8230 Mokronog, tel. 07/34-98-260, faks:
07/34-98-269.
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2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij:
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine.
2. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
3. Vrhunski in kakovostni šport.
4. Športna rekreacija.
5. Šport invalidov.
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov.
7. Delovanje zvez športnih društev na
območju občine.
8. Športne prireditve.
9. Investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov.
10. Nakup športne opreme za potrebe
izvajanja športnih dejavnosti v šolah in vrtcih.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem v občini,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini in delujejo na
območju občine za občane občine, razen
invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo
člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna
višina sofinanciranja opredeljena v letnem
programu),
– da so registrirani za opravljene športne
dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski letni program,
– da imajo zagotovljene materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega 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
(občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje
športnih organizacij, zavoda za šport ...),
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
registriranih tekmovalcih, plačani članarini in
imajo urejeno dokumentacijo, kot to določa
zakon o društvih,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto, oziroma kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov
odloča za to pristojna komisija,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih
aktivnosti.
4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi pogojev, meril in kriterijev o vrednotenju
športnih programov v Občini Mokronog Trebelno, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
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Mokronog - Trebelno ter usmeritev v letnem
programu športa za 2008.
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je 22.747
EUR in sicer za posamezna področja:
– za interesno športna vzgoja otrok in
mladine 4.500 €,
– za športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3.800 €,
– za vrhunski in kakovostni šport
5.000 €,
– za športno rekreacijo 3.000 €,
– za šport invalidov 150 €,
– za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.000 €,
– za delovanje zvez športnih društev na
območju občine 1.400 €,
– za športne prireditve 1.200 €,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 2.050 €,
– za nakup športne opreme za potrebe
izvajanja športnih dejavnosti v šolah in vrtcih 647 €.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na Občini Mokronog - Trebelno,
kontaktna oseba Mateja Vrabec ali na internetni strani Občine Mokronog - Trebelno:
http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka
za oddajo vlog.
8. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230
Mokronog. Vloge, izpolnjene na razpisnih
obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi
prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR šport 2008, Področje:
________________ (navedba osnovnega
razpisnega področja, kot npr.: športna rekreacija)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge,
ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Župan predlog komisije posreduje občinskemu
svetu, ki odloči s sklepom o dodelitvi sredstev. Po sprejemu sklepa občinskega sveta,
župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbe
o sofinanciranju v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov in projektov ter glede
sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
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10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, tel. 07/34-98-266,
faks: 07/34-98-269.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 410-97/2008
Ob-3428/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 118/07 z dne 21. 12. 2007), Občina Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Vizita 2008«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2008« v Občini Ilirska Bistrica, katere
namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal
do leta 2003.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala omenjeno prireditev v višini
4.500,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Prireditev »Vizita 2008« se izvede
v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem prazniku. Kraj osrednje prireditve
je v Ilirski Bistrici, na območju Bazoviške,
Cankarjeve ulice ali Trga Maršala Tita. Rok
za izvedbo osrednje prireditve je sobota,
dne 31. 5. 2008.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa do zaključka
javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti oziroma ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oziroma ovitka
mora biti izpisano: »Ne odpiraj – javni razpis – Vizita 2008«.
Prijava mora biti oddana do ponedeljka,
dne 21. 4. 2008, do 11. ure, v sprejemno
pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Komisija bo
obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija,
ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 21. 4. 2008, ob
12.30. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku osem dni
od odpiranja ponudb.
Program prireditve mora vsebovati
več kot tri tradicionalno okrašene vozove
s konjsko vprego. Namen prireditve je poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite
turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica,
oživitev starih običajev in njihov prenos na
otroke in mlade. Prireditev mora biti brezplačna (brez vstopnine). Podrobnejši pogoji
so razvidni v razpisni dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Tanja Šajina, ali na elektronskem
naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-11/2008
Ob-3453/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07)

in na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 125/07) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov v Občini Sežana v letu
2008
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz
proračuna za leto 2008, proračunska postavka 241901 – obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi
sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati akcije povezane z adaptacijo, prenovo in zaščito kulturnih spomenikov, ki so
razglašeni za kulturno dediščino v Občini
Sežana.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se nahaja na območju Občine
Sežana,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena
finančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti
mnenje odgovorne konservatorske službe.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov, ki jo imenuje župan Občine
Sežana.
Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Merila za sofinanciranje:
– stopnja zaščitenosti spomenika,
– pomen spomenika za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih
sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden
začetek del in trajanje del; kolikor se dela
nadaljujejo, opredeliti v kateri fazi je izvedba projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
7. Uporaba meril: komisija bo glede na
izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu
z razpisnim področjem in predlagala višino
sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, je 25.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
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11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– konservatorske smernice oziroma
mnenje odgovorne konservatorske službe,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek, ki ni starejši od treh mesecev
(če sprememba lastništva še ni vpisana
v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo. Če
je predlagatelj upravljalec, mora poleg
zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi
uradno dokazilo o upravljanju).
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne
prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje
objekta ali dela objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo pri Janji Kristančič v sobi št. 69,
kjer dobijo prijavitelji tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – obnova kulturnih spomenikov«. Na hrbtni strani mora biti navedba
predlagatelja, naziv oziroma ime in priimek
predlagatelja, naslov.
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
in so naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od
dne prejetega obvestila z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje s sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku
45 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki
vodi postopek.
Občina Sežana
Št. 410-27/2008
Ob-3477/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
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50/07) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
(Uradni list RS, št. 8/08) objavlja Občina
Hrpelje - Kozina
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov s področja šolskih in
obšolskih dejavnosti, ki niso bili
predmet drugih javnih razpisov iz
proračuna v Občini Hrpelje- Kozina za
leto 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/2001,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto
2008 (Uradni list RS, št. 8/08).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo
organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih,
izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih
akcij ipd., ki niso bili predmet drugih javnih
razpisov iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in
pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti
storitev in prepoznavnosti občine.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane
v obliki društev, klubov, zvez, združenj in
javnih zavodov, ki imajo sedež na območju
Občine Hrpelje - Kozina,
– druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj
in javnih zavodov, če se programi oziroma
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Hrpelje - Kozina.
Prijavitelji, ki so za prijavljeni program
oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih
razpisih Občine Hrpelje - Kozina oziroma
so bili (bodo) njihovi programi v letu 2008
kakorkoli že financirani iz proračuna Občine
Hrpelje - Kozina, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in
druge osebe po Zakonu o gospodarskih
družbah.
5. Izvajalci programov oziroma projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte,
ki so predmet razpisa,
– da imajo stalno bivališče ali sedež na
območju Občine Hrpelje - Kozina oziroma
izvajajo programe oziroma projekte, ki se
pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Hrpelje - Kozina,
– da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma
uporabnikov iz Občine Hrpelje - Kozina,
– da prijavljeni programi oziroma projekti
niso bili sofinancirani iz proračuna Občine
Hrpelje - Kozina in tudi ne bodo prijavljeni na
katerikoli drugi javni razpis Občine Hrpelje
- Kozina, za leto 2008.
6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so:
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– preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov
so jasno opredeljeni:
– število aktivnih članov
oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine
Hrpelje - Kozina:
– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov
oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov
oziroma nosilcev:
– promocija – programi
oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:
– sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri
aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina
Hrpelje - Kozina:
– delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma
projektov imajo izvajalci
– 50–60% lastnih sredstev:
– 61–70% lastnih sredstev:
– 71– 80% lastnih sredstev:
– več ko 80%:
– dobrodelnost in
humanitarnost
7. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je 5.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Hrpelje - Kozina najkasneje do 31. 12.
2008 podati finančno in vsebinsko poročilo
o izvedbi prijavljenega programa oziroma
projekta.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in je
odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2008.
10. Oddaja in dostava prijav oziroma
vlog
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom
in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani
ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet
drugih javnih razpisov iz proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2008« na prednji
strani ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen
obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku.
11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno,
pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo
na Občino Hrpelje - Kozina prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da jih v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlaga-
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telji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45
dneh po odločitvi.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
12. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška
cesta 14,6240 Kozina ali na internetni strani
Občine Hrpelje - Kozina.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje
informacij in pojasnil: Minka Kos, Minka.Kos@hrpelje.si.
14. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
in izjavo o točnosti podatkov.
Občina Hrpelje - Kozina
Ob-3478/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna
za področje družbenih dejavnosti v Mestni
občini Novo mesto (št. 600-01-3/2006-1500)
in 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 96/06) Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti
mladih v Mestni občini Novo mesto
v letu 2008
1. Predmet razpisa
Mestna občina Novo mesto razpisuje
proračunska sredstva za programe, projekte, tehnično kulturo ter infrastrukturo mladih.
Finančno bodo podprti projekti in programi,
ki so namenjeni otrokom in mladim v letu
2008 v višini 67.500,00 EUR.
Razpisana področja so:
a) otroški in mladinski programi v javnem
interesu,
b) mladinski projekti,
c) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti,
d) večdnevni mednarodni glasbeni festivali,
e) mladinska infrastruktura,
f) tehnična kultura.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki
v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju
študentskih organizacij ter organizacijam, ki
pripravljajo mednarodne glasbene festivale
na področju subkulture mladih. S kvalitetno
izvedbo svojih programov in projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi
vsebin za otroke in mlade. Na področju mladinske infrastrukture so sredstva namenjena
sofinanciranju vsebin, ki potekajo v mladinskem hotelu in mladinski galeriji. Na podro-
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čju tehnične kulture so sredstva namenjena
projektom, ki jih pripravljajo društva s področja tehničnih in informacijskih znanosti in
niso namenjena šolskim krožkom ali šolskim
društvom.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih pod enot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več pod enot
potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa
v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo
skozi katero uresničuje zastavljene cilje,
evalvacijo ter jasno opredeljeno finančno
konstrukcijo.
Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi
v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv
skozi predhodno ali prihodnje leto.
Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, se dogaja vsako leto ob približno
istem času in traja nekaj dni (najmanj tri).
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpise pod točkami a), b), d) in e) se
lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Ur. l. RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zavodi,
– in druge organizacije registrirane za izvajanje projektov ali programov za mlade.
Na razpis pod točko c) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na
podlagi Zakona o skupnosti študentov (Ur.
l. RS, št. 38/94).
Na razpis pod točko f) se lahko prijavijo
organizacije, društva in študentske organizacije, ki delujejo na področju tehnične kulture in informacijskih znanosti in tehnologij.
Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni
občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi ali projekti
namenjenim otrokom od 0 do 15 let ter mladim med 15. in 27. letom starosti na območju Mestne občine Novo mesto. Programi za
otroke in mlade morajo potekati kontinuirano
vsako leto že več kot 5 let.
Razpisi niso namenjen športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim
mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih
v družbene procese, promovirajo in skrbijo
za razvoj subkulturnih gibanj mladih s področja intermedijske, vizualne in glasbene
umetnosti ter prispevajo k uresničevanju
pluralnih interesov mladih.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji: prijave na razpise bodo ovrednotene na podlagi kriterijih, ki
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja.
6. Prednostni razpisni kriteriji: prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile prednostnim kriterijem opredeljenim
v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja.
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7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če
je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Prijavitelj z isto prijavo ne
more kandidirati na ostale razpise Mestne
občine Novo mesto.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso
v skladu z razpisnim področjem ali pa ne
izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjena otroškim in mladinskim
programom, tehnični kulturi ter infrastrukturi mladih, ki bodo potekali v Mestni občini
Novo mesto v letu 2008 znaša 67.500,00
EUR.
Oznaka Razpisno področje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Skupaj

Otroški in mladinski programi v javnem
interesu
Mladinski projekti
Delovanje študentskih organizacij
v lokalni skupnosti
Večdnevni mednarodni glasbeni festivali
Mladinska infrastruktura
Tehnična kultura

Višina razpisanih
sredstev
16.000,00 EUR
9.000,00 EUR
8.200,00 EUR
19.000,00 EUR
11.300,00 EUR
4.000,00 EUR
67.500,00 EUR

9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008.
10. Razpisni rok
Rok za prijavo na javne razpise za otroške in mladinske programe in projekte je
4. 4. 2008 in traja do 21. 4. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis,
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja) – niso obvezna priloga,
kolikor jih prijavitelj nima,
– dokazila o prejetih finančnih sredstev
iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija,
sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih
razpisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj prejemnik dotacij iz drugih virov.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Novo mesto ali pa na
spletnih straneh občine www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni
kuverti in za vsak program predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem
bo komisija za odpiranje ponudb izločila
prijave.
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Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do dne 21. 4. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka
pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Otroški in mladinski
programi in projekti 2008«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije,
društva ali zavoda oziroma ime in priimek
vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 21. 4.
2008 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Mestna občina Novo mesto ne bo pozivala k dopolnitvam nepopolnih vlog.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 23. 4. 2008.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto
Ob-3479/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.
600-01.3/2006/) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih
programov in projektov zdravja v Mestni
občini Novo mesto za leto 2008
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja
v letu 2008, ki so namenjeni:
– ozaveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja ter preprečevanje vseh
vrst zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto; preventivni programi/projekti in programi pomoči,
– spodbujanju zdravega življenjskega
sloga.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so
registrirane kot pravne osebe v Republiki
Sloveniji,
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– javni zavodi,
– zasebni zdravstveni delavci s koncesijo.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program oziroma projekt, ki
je predmet razpisa;
– program oziroma projekt se izvaja za
uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
– imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
– v letu 2007 so bile do Mestne občine
Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
oziroma projektov bodo uporabljena naslednja merila:
– kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu
oziroma projektu;
– realna finančna konstrukcija programa
oziroma projekta;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki v MO NM potekajo že več
let in so uveljavljeni ter so že bili sofinancirani iz občinskih proračunskih sredstev;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih
služb s področja preventivnih programov
zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del
obsega javne službe.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2008 je 6.800 EUR.
Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2008.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave
z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 19. 4. 2008.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 19. 4. 2008 (velja datum poštnega
žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2008«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2008, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si
(pod rubriko Javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Toni Kočevar, tel. 07/393-92-52 ali
e-pošti: toni.kocevar@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 122-65/2008
Ob-3542/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
96/06, uradno prečiščeno besedilo in 4/08) in
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na področju športa, mladine, preventivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni
občini Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500,
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Novo mesto za
leto 2008
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2008.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. v letu 2007 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa,
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2. sodelovanje uporabnikov,
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu,
4. finančna konstrukcija programa,
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so
uporabnikom na voljo vsak dan, oziroma
več ur tedensko,
– programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008 znaša 130.000,00 EUR.
Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2008.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave ne bodo obravnavane.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 19. aprila 2008.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do vključno
19. aprila 2008 (velja datum poštnega žiga)
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
v letu 2008«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu
2008, v katerih bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka
Bukovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

Št. 301-0005/2008
Ob-3483/08
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena
Statuta Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01 in 70/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) objavlja

Ob-3481/08
Občina Črenšovci na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci (Uradni list

razpis
za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode

I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode do 50 PE.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2008 v višini 20.864,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% investicije. DDV ni
predmet sofinanciranja.
2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko
zaprosijo:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem
v Mestni občini Celje.
3. Pogoji:
– Čistilna naprava mora imeti certifikat
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 45/07).
– Čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav na (Ur. l. RS, št. 98/07).
– Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije – informacije si vlagatelj
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod
– kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje.
– Objekt, za katerega se bo ali se je
nabavila v letu 2008 čistilna naprava, mora
biti legalen.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika
Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
do 2. 6. 2008. Prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj – razpis male čistilne naprave«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 4. 6.
2008. Vloge bo komisija obravnavala do
4. 6. 2008. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja
vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost
bodo imele vloge z višjim številom točk do
porabe sredstev. V primeru, da bo več vlog
z istim številom točk, bodo imele prednost
vloge, z izbranim merilom pod številko 1, če
ostane še vedno več vlog z enakim številom
točk, bodo izbrane vloge z izbranim merilom
pod številko 2, v primeru, da bo še zmeraj
več vlog z enakim številom točk pa se bo
upošteval vrstni red oddaje vlog.

RS, št. 19/05), Odloka o proračunu Občine
Črenšovci za leto 2008 (Uradni list RS, št.
13/08) in letnega programa športa Občine
Črenšovci v letu 2008 sprejetega na 12. seji
Občinskega sveta Občine Črenšovci dne
27. 3. 2008 objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2008, ki jih
bo v letu 2008 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
in šolskih otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih,
Zakona o društvih in Zakona o gospodarskih
družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnost,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati
vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, z oznako »Razpis – šport
2008«.
Zadnji rok za oddajo je 30. april 2008.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za šport Občine Črenšovci.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno
obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo na sedežu Občine Črenšovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
na tel. 02/57-357-50.
Občina Črenšovci
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O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni
od dne, ko bo komisija pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od obravnave predloženih dokazil. Dokazila se bodo obravnavala enkrat
mesečno do 10. v mesecu.
Dokazila o dokončani investiciji (računi
in dokazila o plačilu računov) se morajo predložiti najkasneje do 30. 10. 2008.
VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje
Št. 430-39/2008
Ob-3492/08
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2008 (Uradni list RS, št. 20/07 in 19/08),
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2008
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2008, so v okviru postavke »1122 Kmetijsko
svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena sredstva v višini 14.650 EUR.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu
2008.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene
v letu 2008.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni razpis se prijavijo društva in
združenja s področja kmetijstva, ki morajo
izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
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– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena
z datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva,
sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne
osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, navesti – zavezanec
za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program
dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da upravičenec za ta namen
v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino
sredstev.
5. Način obravnave vlog: prispele vloge
bo obravnavala komisija, imenovana s strani
Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev.
6. Način in rok za predložitev vlog za
dodelitev sredstev
Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 15. 5. 2008.
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini
Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2008«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva
odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana
je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni
od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani v času
razpisa dvignejo na Občini Litija, Jerebova
14, soba 39, kontaktna oseba: Peter Repovš, oziroma je na voljo na občinski spletni
strani: www.litija.si.
Občina Litija
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Javne dražbe
Št. 478-62/2008
Ob-3514/08
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Predmet prodaje
A) Objekti in zemljišča
1. Poslovna prostora v objektu A, Meljska
cesta 36, Maribor, št. 1 in 2, v kleti (prazno)
v izmeri 346,29 m2, objekta parc. št. 422/4
in 422/29, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 119.000,00 EUR.
2. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta
(prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc.
št. 422/12, 422/25, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 146.000,00 EUR.
3. Nekdanja stražnica Holmec, Dolga
Brda 28 (prazno) poslovni objekt skupaj
z zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2, parc.
št. 74/11, 76/7, 76/6, 76/5, k.o. Dolga Brda,
ZKV 69.
a) Izhodiščna cena: 285.000,00 EUR.
4. Zemljišče v obrtni coni Majer v Črnomlju, parc. št. 1256/32 dvorišče v izmeri
381 m2 in parc. št. 1256/33 dvorišče v izmeri
204 m2, k.o. Loka, ZKV 356, (Odlok o predkupni pravici občine).
a) Izklicna cena: 8.800,00 EUR.
5. Zemljišče, v obrtni coni Majer v Črnomlju, parc. št. 1256/39 dvorišče v izmeri
515 m2, k.o. Loka, ZKV 356 (Odlok o predkupni pravici občine).
a) Izklicna cena: 10.300,00 EUR.
B) Stanovanja:
1. Enosobno stanovanje, (prazno), št. 26
v IV. nad., v izmeri 17,10 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul. 28,
z ident. št. 109.E, podvložek 1744/19, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, letnik 1957 (tablica
Mors 22094).
a) Izklicna cena: 42.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 15. 4. 2008 od
13.30 do 14.30, 16. 4. 2008 od 11. do 12.
ure.
2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 25
v IV. nad., v izmeri 16,47 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul.
26, z ident. št. 9.E, podvložek 1744/9, k.o.
Šentvid nad Ljubljano, letnik 1957 (tablica
Mors 22081).
a) Izklicna cena: 46.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 15. 4. 2008 od
13.30 do 14.30, 16. 4. 2008 od 11. do 12.
ure.
3. Garsonjera (prazno), št. 13 v III. nad.,
v izmeri 14,46 m2, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Osenjakova ul. 10, k.o. Slape,
letnik 1988 (tablica Mors 24741).

a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 4. 2008 od
13.30 do 14.30, 17. 4. 2008 od 11. do
12. ure.
4. Garsonjera (prazno), št. 1 v PR, v izmeri 14,49 m2, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Osenjakova ul. 14, k.o. Slape, letnik
1988 (tablica Mors 24765).
a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 4. 2008 od
13.30 do 14.30, 17. 4. 2008 od 11. do
12. ure.
5. Enosobno stanovanje (prazno), št. 13
v PR, III. vhod, v izmeri 40,21 m2, s kletjo
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1948 (tablica Mors 24933).
a) Izklicna cena: 24.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 4. 2008 od 10.
do 11. ure, 15. 4. 2008 od 13. do 14. ure.
6. Enosobno stanovanje (prazno), št.
9 v I. nad., vhod II., v izmeri 40,45 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1948 (tablica Mors 24929).
a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 14. 4. 2008 od 10.
do 11. ure, 15. 4. 2008 od 13. do 14. ure.
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup: v zvezi z organizacijo ogledov objektov in zemljišč od
zaporedne št. 1–5 smo dosegljivi na tel.
01/471-2146 oziroma 031/244-147 od 7. 4.
2008 do 23. 4. 2008 med 8. in 12. uro.
Oglede stanovanj pa lahko brez najave opravite ob stanovanju (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja
v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel.
01/471-22-13 od 7. 4. 2008 do 23. 4. 2008
med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javnih dražb:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene
površine stanovanja pri izdelavi etažnega
načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso
vštete v izhodiščno ceno in stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,00 EUR do 500.000,00
EUR za 4.000,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva

za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-43000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani
obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-43000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti dražitelji, ki bodo do 23. 4. 2008 do
12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 24. 4. 2008«, predložili
kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(samo za pravne osebe, s.p.), staro največ
30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
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premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba
bo posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 24. 4. 2008 ob 11. uri
v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 28/08
Ob-3429/08
Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja
11, 1360 Vrhnika, objavlja na podlagi 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, tel.
01/75-55-114, faks 01/75-55-112, e-pošta:
emil.zidan@zd-vrhnika.si, matična številka:
5158834000, ID št. za DDV: 19577460.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje je nepremičnina – parc. št. 2116,2333/1, 2333/2, 2334,
2335/17, k.o. Stinica. Nepremičnina je
garsonjera v izmeri 25,65 m2 in 20 m2 vrta
in se prodajata skupaj. Izklicna cena je
35.000,00 €. Nepremičnina je prosta vseh
bremen. Navedena cena ne vključuje 20%
DDV. Davek plača kupec.
2.2. Predmet prodaje je garsonjera z atrijem, ki se nahaja v turističnem naselju Stinica Republike Hrvaška.
3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine navedene v točki 2.1 in 2.2.:
500,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne
osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki
se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da
najkasneje do 16. 4. 2008 po pošti oziroma
najkasneje do 14. ure istega dne, osebno
na sedež: Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja
dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in
s.p.), in telefonsko številko.
4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
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– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene
nepremičnine. Varščina se plača na podračun Zdravstvenega doma Vrhnika pri
UJP Ljubljana, št.: 01340-6030925055,
z navedbo»varščina za javno dražbo«.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina iz točke 2.1 se prodaja
skupaj. Nepremičnina, ki je predmet te javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno–kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala komisija.
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakorkoli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo
prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Zdravstvenega doma Vrhnika. Pogodba za prodajo nepremičnine iz točke 2.1. te
dražbe se sklene najpozneje v 15 dneh po
uspešno opravljeni javni dražbi. Če kupec
pogodbe v zgoraj navedenih rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži
Zdravstveni dom Vrhnika njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo ena-

ki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Zdravstveni dom Vrhnika.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa pogodbe na podračunu pri UJP
Ljubljana, št.: 01340-6030925055. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 22. 4.
2008 in bo potekala v sejni sobi Zdravstvenega doma Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360
Vrhnika – za nepremičnini pod točko 2.1 ob
10. uri. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini pod točko 2.1 interesenti dobijo na tel. 01/75-55-114 (kontaktna oseba
Emil Židan), faks 01/75-55-112, e-pošta:
emil.zidan@zd-vrhnika.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Zdravstvenega doma
Vrhnika: www.zd-vrhnika.si in na oglasni deski Zdravstvenega doma Vrhnika.
Zdravstveni dom Vrhnika
Su 26/08-9
Ob-3491/08
Republika Slovenija, Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 1.
člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju
ZUstS), v skladu z 31. in 20. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in členi
39 do 42 Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in nasl.), objavlja
prodajo premičnin oziroma motornih
vozil po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
– premičnina, motorno vozilo Mercedez
Benz VITO 112 CDI, reg. št. LJ 26-61P, prva
registracija 5. 5. 1999, na dan objave javne
dražbe ima prevoženih 48.486 kilometrov,
vozilo je v dobrem voznem stanju, v registru
osnovnih sredstev se vozilo vodi pod inv. št.
od 13112826 in avtoradio inv. št. 13111107,
izklicna cena je: 3.780,00 EUR,
– premičnina, motorno vozilo Renault
Laguna 1,8 Expression, reg. št. LJ V7-84D,
prva registracija 30. 7. 2001, na dan objave
javne dražbe ima prevoženih 53.732 kilometrov, vozilo je v dobrem voznem stanju,
v registru osnovnih sredstev se vodi pod inv.
št. od 13113121, izklicna cena je: 4.030,00
EUR,
– premičnina, motorno vozilo Renault
Laguna 1,8 Expression, reg. št. LJ Z2-02A,
prva registracija 28. 8. 2001, na dan objave
javne dražbe ima prevoženih 57.933 kilometrov, vozilo je v dobrem voznem stanju,
v registru osnovnih sredstev se vodi pod inv.
št. od 13113122, izklicna cena je: 3.680,00
EUR,
– premičnina, motorno vozilo Renault
Laguna Grandtour 1,8 Expression, reg. št.
LJ 17-79C, prva registracija 5. 11. 2003, na
dan objave javne dražbe ima prevoženih
115.436 kilometrov, vozilo je v dobrem voznem stanju, v registru osnovnih sredstev se
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vodi pod inv. št. od 13113583, izklicna cena
je: 7.560,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja premičnin (motorna vozila).
4. Izklicna cena za posamezno motorno
vozilo je navedena v točki 2.
Določena je v skladu z oceno vrednosti
premičnin, ki jo je izdelal na dan 19. 3. 2008
dr. Pavel Kunc, preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, vpisan v register
Slovenskega inštituta za revizijo.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je:
100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe zmanjšano za
vplačano višino varščine na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi
ulici 10, v sobi št. 18/I.
7. Čas javne dražbe: 21. 4. 2008 ob
12. uri.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 10% izklicne
cene, ki je določena za posamezno motorno
vozilo (navedne v točki 2). Varščina se ne
obrestuje.
Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun Proračuna
RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18
13110-7201001-84212008. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno
v roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost,
da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od
dražbe, varščina zapade v korist Proračuna
Republike Slovenije.
9. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
10. Z najugodnejšim dražiteljem se bo
pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po
zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot
za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.
11. Prodajalec na podlagi objave javne
dražbe ni zavezan z uspelim dražiteljem
k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnin, ki je
predmet te objave. Začeti postopek se lahko
ustavi do sklenitve pravnega posla.
12. Prenos in izročitev premičnin se
opravi po celotnem plačilu kupnine.
13. Davek na motorna vozila od prometa
rabljenih motornih vozil po stopnji 5 odstotkov od davčne osnove, ki jo ugotovi davčni
organ v kraju sedeža oziroma stalnega bivališča davčnega zavezanca – kupca, plača
kupec.
14. Brezplačno razpisno dokumentacijo
in vse druge informacije lahko zainteresirani
dražitelji dobijo na naslovu: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
Ljubljana, tel. 01/4776-410, Metka Štimec
Janeš in na spletni strani Ustavnega sodišča www.us.rs.si (aktualno/javni razpisi).
Ogled premičnin, ki so predmet dražbe,
je mogoč po predhodnem dogovoru.

15. Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik/ca komisije ob
navzočnosti dveh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne dražbe
predložijo komisiji:
a) potrdilo o plačilu varščine,
b) zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo,
c) številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine,
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek
100,00 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– dražba je končana, ko predsednik/ca
komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo
ponujeno ceno,
– ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s članoma komisije,
– ugovore reši s strani direktorja službe
imenovana pristojna oseba takoj,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno
ceno določeno za posamezno premičnino.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 2008/000218
Ob-3484/08
Občina Žalec objavlja 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 sklepa
Občinskega sveta Občine Žalec št. 032-01
0010/2007, z dne 10. 12. 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-63-24,
faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe: prodaja nepremične na naslovu Drešinja vas 17, Petrovče:
nepremičnina parc. št. 82/1.S, stavba v izmeri 445 m2, vl. št. 1141, k.o. Levec. Stavba
je bila zgrajena leta 1850 in stoji na stavbnem zemljišču v ureditvenem območju.
3. Izklicna cena:
a) izklicna cena nepremičnine na naslovu
Drešinja vas 17, Petrovče: 25.380,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vključen
v izklicno ceno in ga kupec plača posebej.
4. Pogoji javne dražbe: dražitelji morajo
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini za vsako točko na katero se prijavlja kot dražitej,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za sloven-
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ske pravne osebe, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju ali na Upravni enoti, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
5. Vsak dražitelj mora pred dražbo do
vključno srede, 23. 4. 2008, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366,
s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala
v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli pa vrnila brez obresti v roku treh dni
po končani dražbi.
6. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe ne odzove, mu lahko
naročnik podaljša rok za ne več kot 15 dni.
Kolikor tudi v podaljšanem roku dražitelj ne
podpiše pogodbe varščina zapade v korist
Občine Žalec.
7. Kupnino mora kupec poravnati v osmih
dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino
pravnega posla.
8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi imenovana komisija,
dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 23. 4.
2008 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno nepremičnine za znesek 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
g) Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
h) Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07).
10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
11. Javna dražba bo opravljena v sredo,
dne 23. 4. 2008, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na
Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
prvo nadstropje, soba 20, v času uradnih ur
oziroma po tel. 03/713-63-24. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-22/2008-3
Ob-3431/08
Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP)
ter v skladu s 10. točko Sklepa o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list RS, št. 72/95) ter
v skladu s šesto alinejo 5. člena Zakona
o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št.
98/04 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za gospodarstvo objavlja javni razpis
za zasedbo delovnega mesta
direktorja Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na javni
razpis za direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske,
pravne, organizacijske ali tehnične smeri;
– imeti morajo najmanj 10 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let v gospodarstvu, kar dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili;
– znanje uradnega jezika in izkazati znanje tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo:
– delovne izkušnje s področja organiziranja in upravljanja zahtevnih logističnih
procesov,
– delovne izkušnje pri vodenju zahtevnih
investicijskih projektov,
– delovne izkušnje s področja javnih naročil ter finančnega poslovanja,
– sposobnosti vodenja ljudi in dela
s strankami.
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.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o znanju uradnega jezika;
4. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
6. izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
7. izjavo, da za namen tega javnega
razpisa Ministrstvu za gospodarstvo dovoli
pridobitev podatkov iz 4., 5. in 6. točke iz
uradne evidence. V primeru, da kandidat
s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.
8. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje tajnosti »tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2), vendar samo
v primeru, če bo kot najprimernejši kandidat
predlagan v imenovanje za direktorja.
Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Ob prijavi mora kandidat priložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve in oblikovanja blagovnih rezerv v obdobju naslednjih
petih let.
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 komisijo, ki bo imenovana za namen ugotavljanja strokovne usposobljenosti kandidatov (v nadaljnjem besedilu komisija). Pri
znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji
jezik upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina.
Pri izvedbi postopka ugotavljanja strokovne usposobljenosti in izbire najprimernejšega kandidata se bodo smiselno
uporabljala določila, ki urejajo posebni natečajni postopek ter Standardi strokovne
usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je
določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
0906-272003-1, objavljeni na spletni strani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/si/uradniski_svet/). Komisija bo
seznam kandidatov strokovno usposobljenih za direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve posredovala
ministru za gospodarstvo, ki bo izmed kandidatov na seznamu izbral kandidata, ki
bo po njegovi presoji najprimernejši in ga
predlagal Vladi RS v imenovanje.

Varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« se bo izvedlo
z kandidatom, ki ga bo kot najprimernejšega izbral minister za gospodarstvo pred
imenovanjem s strani Vlade Republike Slovenije.
Najprimernejši kandidat bo Vladi Republike Slovenije predlagan v imenovanje za
mandat štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal na sedežu
Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve v Ljubljani, Dunajska 106.
Delovna področja direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve so
predvsem:
– organizacija, vodenje in usklajevanje
dela ter poslovanja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve,
– skrb za zakonito, dosledno, učinkovito
in smotrno opravljanje nalog Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj!
– javni razpis za delovno mesto direktorja
ZRSBR« na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Generalni sekretariat, Kotnikova
5, Ljubljana v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Za kandidate, ki bodo posredovali formalno nepopolne prijave, se ne bo ugotavljala strokovna usposobljenost.
Kandidatom, ki jih bo komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom, bo izdan pisni
sklep komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
daje Generalni sekretariat Ministrstva za
gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, tel.
01/478-35-84.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-3433/08
Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 14.
seji dne 25. 3. 2008 Svet zavoda Glasbene
šole Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter
Odloka o ustanovitvi.
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo
ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja na
glasbeni šoli,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na
področju glasbene vzgoje,
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– ima naziv svetnik ali svetovalec ali najmanj 5 let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2008.
Kandidati naj pisno prijavo z dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila
o izobrazbi, o dosedanjih delovnih izkušnjah,
s kratkim življenjepisom, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti
ovojnici na naslov: Svet zavoda Glasbene
šole Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, s pripisom Za razpis ravnatelja – ne
odpiraj.
Vloga bo še pravočasna, če bo zadnji
dan roka oddana na pošto priporočeno.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Kočevje

kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Prav tako lahko kandidira za delovno
mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravila najkasneje
v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 5
let, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami do 22. 4. 2008 na naslov:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, s pripisom »Javni natečaj – direktor
Občinske uprave Občine Vrhnika«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: tanja.kohne@vrhnika.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Tanji Kohne, na tel. 01/755-54-17.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Obravnavane bodo samo popolne prijave.
Občina Vrhnika

Št. 32/2008
Ob-3472/08
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, Ljubljana na podlagi 48. člena
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07) razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 16/07).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo po dogo
voru.
Pisne prijave s programom oziroma vizijo
razvoja in dela šole, z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter potrdilom o nekaznovanju pošljite najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidati boste pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Majde Vrhovnik
Št. 110-16/2008
Ob-3485/08
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB-3) Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
Vrhnika objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
direktorja Občinske uprave Občine Vrhnika, ki se opravlja v nazivu podse
kretar.
Pogoji:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem,
2. 6 let delovnih izkušenj,
3. poznavanje osnov računalništva,
4. znanje uradnega jezika,
5. državni izpit iz javne uprave,

6. strokovni izpit iz upravnega po
stopka.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidira in
poznavanje upravnega poslovanja.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07).
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridob
ljena;
2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Vrhnika pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5. pisno izjavo o imenovanju v uradniški
naziv (kolikor jo kandidat ima);
6. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil);
7. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis ter navedbo formalne izobrazbe ter
drugih znanj in veščin, ki jih je pridobil.
Delovno področje:
– neposredno vodenje in organiziranje
dela občinske uprave,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v vseh upravnih
postopkih iz pristojnosti občine na 1. stopnji,
– sodelovanje pri delu in organiziranje
dela občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
– nudenje strokovne pomoči občinskemu
svetu, delovnim telesom občinskega sveta
in drugim organom občine,
– udeleževanje sej občinskega sveta,
delovnih teles občinskega sveta in drugih
organov občine,
– skrb za izvajanje volilnih opravil v zvezi
z lokalnimi volitvami in občinskimi referendumi,
– sodelovanje s krajevnimi skupnostmi
v občini,
– nudenje strokovne pomoči županu,
– skrb za javnost dela občinske uprave,
izdajanje uradnih sporočil za javnost,
– sodelovanje z mediji,
– skrb za objavo informacij javnega značaja v svetovnem spletu,
– usklajevanje kadrovskih potreb in priprava kadrovskega načrta,
– sodelovanje pri pripravi proračuna.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani
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Št. 170/08
Ob-3486/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU – UPB3) objavljamo javne natečaje za uradniška delovna mesta:
1. Podsekretar/Podsekretarka za pravne zadeve v Tajništvu Občine Tržič.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: Podsekretar.
Opis del in nalog:
– po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v postopkih pred državnimi
organi in drugimi institucijami,
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na
naloge vseh notranjih organizacijskih enot
občinske uprave in sodeluje pri kadrovskih
zadevah,
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– za potrebe organov občine pripravlja
tolmačenja posameznih določil splošnih
pravnih aktov občine,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
o koncesijah in uporabi javnega dobra ter
o drugih razmerjih, v katera vstopa občina,
– sodeluje pri pripravi pravno – strokovnih podlag za odloke in drugih splošnih
pravnih aktov občine ter skrbi za njihovo
usklajenost z ustavo, zakoni in podzakonskim predpisi,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU – UPB3) (Uradni list
RS, št. 63/07), morajo kandidati/kandidatke
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu po potrebi.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto Podsekretar za
pravne zadeve v Tajništvu Občine Tržič« ali
na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Drago Zadnikar).
2. Višji svetovalec v Uradu za urejanje
prostora
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: Višji
svetovalec II in Višji svetovalec I.
Opis del in nalog:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– izvajanje postopkov javnega naročanja,
– izvajanje postopkov pridobivanja in
razpolaganja s premoženjem v lasti Občine Tržič,
– priprava najzahtevnejših odlokov in
drugih aktov iz delovnega področja urada,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU – UPB3) (Uradni list
RS, št. 63/07), morajo kandidati/kandidatke
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljala v nazivu
Višji svetovalec II.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega
javnega natečaja v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si
na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Uradu za urejanje
prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Drago Zadnikar).
3. Višji svetovalec v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: Višji
svetovalec III, Višji svetovalec II in Višji svetovalec I.
Opis del in nalog:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij in drugih
zahtevanih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU – UPB3) (Uradni list
RS, št. 63/07), morajo kandidati/kandidatke
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje tujega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a v nazivu Višji svetovalec III,
z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec II in Višji svetovalec I.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega strokovnega upravnega izpita ali strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje
v naziv pod pogojem, da navedena pogoja
izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve
delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto Višji svetovalec v Uradu za gospodarstvo in družbene
dejavnosti« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Drago Zadnikar).
Občina Tržič
Su 7/08-2
Ob-3500/08
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se
izvajata v dveh nazivih
svetovalec v službi za analize in
mednarodno sodelovanje (svetovalec
v SAMS).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravnih znanosti,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih,
– višji nivo znanja dveh svetovnih jezikov
(angleščina, nemščina ali francoščina) s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Višji nivo znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje
vseh vrst zapisanih besedil ter govorno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil.
II. Naloge Svetovalca v SAMS:
– zbiranje podatkov in pripravljanje zahtevnejših primerjalnopravnih gradiv ter analiz
za potrebe ustavnih sodnikov in strokovne
službe,
– pripravljanje zahtevnejših gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja
in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov v svetovne jezike,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
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– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca v SAMS se izvajajo
v nazivih svetovalec II v SAMS in svetovalec
I v SAMS.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je
kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je
v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti),
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne ali
zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno
opravljenem preizkusu znanja svetovnih jezikov, ki sta pogoja za zasedbo delovnega
mesta,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki
ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se
ne sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče v natečajnem postopku
kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in
ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc.
Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti
kandidati, ki bodo na podlagi predloženih
dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev
na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec v SAMS”.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgo-
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vorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 110-324/2007-03110
Ob-3502/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Radovljici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o 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. 110-33/2008-03110
Ob-3503/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
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– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
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. 110-78/2008-03110
Ob-3512/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 17 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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. 110-79/2008
Ob-3513/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 10 prostih mest okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene
v 10. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-3487/08
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad po sklepu Nadzornega sveta
Sklada z dne 5. 2. 2008, na podlagi 23. in
26.č) člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/06
– ZNSVS-A-UPB1 in 60/07, dalje: ZNSVS),
Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in
postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni list
RS, št. 66/07, dalje: Pravilnik), sklepa Vlade Republike Slovenije št.: 35201-4/2007/6
z dne 19. 7. 2007, 148. in 160. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 63/03,
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN; dalje: SZ-1)
ter 14. člena Splošnih pogojev poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00
in 28/01), objavlja
javni poziv
za dodelitev subvencij mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega
vprašanja in subvencioniranje tržnega
najema stanovanj za leto 2008
1. Splošne določbe
1.1. Namen poziva
Namen tega javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada (v nadaljevanju Sklad) je opredeliti
postopke in merila za oddajo vlog za:
– dodelitev letnih subvencij upravičenim
prosilcem – mladim družinam kot spodbuda
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali
spremembo namembnosti za bivanje v primernih nepremičninah in
– subvencioniranje najemnin mladim
družinam, ki najemajo stanovanja na trgu,
pri čemer Sklad obravnava vse vloge in
dodeljuje subvencije glede na veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, določila tega
poziva in splošne akte svojega poslovanja.
1.2. Opredelitev osnovnih pojmov
Subvencija je po tem zakonu znesek, ki
vsako leto pripada mladi družini na družinskega člana kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali več
otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj
en otrok v koledarskem letu javnega poziva
Sklada, še ni šoloobvezen. Status mlade
družine ugotavlja Sklad skladno s predpisi
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup, gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali tržni najem stanovanja, če stanovanje
ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in
47/06 – ZEN) in če mlada družina nima v lasti
drugega primernega stanovanja.
1.3. Upravičenci do subvencij
Za dodelitev subvencije lahko zaprosijo:
– državljani Republike Slovenije in
– ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti,
skladno s 160. členom SZ-1, državljani dru-

gih članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
1.3.1 Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti:
– pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje pridobljeno in pravnomočno po 1. 3.
2006 in izpolnjuje preostale pogoje ZNSVS
in tega poziva;
– pripada mladi družini največ osem let,
pri čemer se status mlade družine ugotavlja
le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov
mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo
vsakokratne subvencije;
– v primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali 2007 že pridobila pravico
do subvencije, mora izpolnjevati le dohodkovni kriterij, ugotavlja pa se tudi število
družinskih članov.
1.3.2. Subvencioniranje tržnega najema
stanovanja:
– Upravičena je mlada družina, ki si po
uspešno zaključenem študiju vsaj enega
od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje
z najemom tržnega stanovanja, pri čemer
ta roditelj v letu 2008 ne dopolni starosti 28
let; v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna
meja podaljša za dve leti. Za mlajšo od
28 let se šteje oseba, ki je rojena po 1. 1.
1981, za mlajšo od 30 let pa oseba rojena
po 1. 1. 1979.
– Prosilci, ki bodo prvič oddali vloge za
dodelitev subvencije za leto 2008, morajo
izpolnjevati vse tri v nadaljevanju naštete
kriterije za upravičenost do subvencij.
1.3.3. Splošni – enotni kriteriji upravičenosti do subvencij:
a) Kriterij mlade družine
Mlada družina je življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali
več otroki, posvojenci oziroma pastorki, pri
čemer vsaj en otrok v koledarskem letu javnega poziva Sklada še ni šoloobvezen. Za
otroka, ki še ni šoloobvezen, se za dodelitev
subvencij za leto 2008 šteje otrok, rojen po
(vključno) 1. 1. 2003.
b) Dohodkovni kriterij
Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko
leto (to je 2006) ne presegajo v spodnji tabeli navedenih odstotkov od povprečne neto
plače, ki je v Republiki Sloveniji v letu 2006
znašala 9.281,04 EUR:
1.
2.
3.
4.
5.

2-članska
3-članska
4-članska
5-članska
6-članska

250%
315%
370%
425%
470%

23.202,60 EUR
29.235,28 EUR
34.339,85 EUR
39.444,42 EUR
43.620,89 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se lestvica iz prejšnjega odstavka nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki,
zmanjšani za davke in obvezne prispevke
za socialno varnost, ki so razvidni iz do-

končnih dohodninskih odločb in iz drugih
dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
c) Kriterij namembnosti
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti
pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno
prodajno pogodbo ali gradbeno dovoljenje
pridobljeno in pravnomočno po 1. 3. 2006,
če izpolnjuje preostale pogoje tega poziva.
Do subvencioniranja tržnega najema je
upravičena mlada družina, ki si po uspešno
zaključenem študiju vsaj enega od staršev
rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom
tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v letu
2008 ne doseže starosti 28 let; v primeru
uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa se starostna meja podaljša
za dve leti. Do subvencije tržnega najema
ni upravičena mlada družina, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je
v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje.
1.3.4. Načelo izključitve možnosti pridobitve subvencij
Pravice do subvencije nakupa, gradnje,
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti
ter pravica do subvencije tržnega najema se
med seboj izključujejo.
1.4. Višina subvencije in razpoložljiva
sredstva
Skladno z določili 26.f člena ZNSVS
in sklepa Vlade Republike Slovenije št.:
35201-4/2007/4, z dne 19. 7. 2007 ter objave v Uradni list RS, št. 70/07, z dne 9. 8.
2007, znaša subvencija za leto 2008 na
družinskega člana 300 EUR.
V primeru prvega reševanja stanovanjskega vprašanja mlade družine z nakupom,
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti se višina subvencije določa glede na število članov te mlade družine.
V primeru tržnega najema se subvencija
prizna največ v višini razlike med najemnino,
kakršna bi za najeto stanovanje znašala po
predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine,
in priznano tržno najemnino za primerno
stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno
pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija
ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.
V primeru, da je mlada družina s sklepom v letu 2006 ali sklepom ali odločbo
v letu 2007 že pridobila pravico do subvencije, ji za leto 2008 pripada subvencija glede
na število članov te mlade družine, in sicer
v višini 300 EUR na družinskega člana.
Sklad vsako leto pred izplačilom s sklepom ugotavlja upravičenost do subvencije
in morebiten obstoj kršitev iz točke 1.3.4.
»Načelo izključitve možnosti pridobitve
subvencij«. Zoper posamični pravni akt izdan s strani Sklada je dovoljena pritožba
na Ministrstvo za okolje in prostor skladno
s poukom o pravnem sredstvu, navedenim
v posamičnem pravnem aktu.
V proračunu Republike Slovenije za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07
– spr.) je na proračunski postavki pri Ministrstvu za okolje in prostor, predvideno
3.653.756,00 EUR za subvencije, ki so
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predmet tega poziva in bodo na Sklad prenesena s pogodbo o zagotovitvi sredstev za
subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja odobrenim
na podlagi javnega poziva za leto 2006,
2007 in o zagotovitvi sredstev za dodelitev
subvencij po javnem pozivu za leto 2008.
Za izvedbo tega javnega poziva so zagotovljena sredstva v proračunu Republike
Slovenije za leto 2008. V primeru, da obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal
za vsa potrebna izplačila, bo Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije zagotovilo manjkajoča sredstva.
2. Pogoji in postopek za pridobitev subvencij
2.1. Osnovni pogoji
Osnovne pogoje za pridobitev subvencij določa veljavna zakonodaja Republike
Slovenije in Evropske unije. Sklad se za
ugotovitev vseh vprašanj v ugotovitvenem
postopku ob obravnavi vlog opira predvsem
na določila 26.a do 26.i člena ZNSVS-B ter
na zgoraj navedeno.
Sklad si ob tem pridržuje pravico, da:
– za ugotovitev upravičenosti posamične
vloge od prosilca zahteva dodatna dokazila,
s katerimi lahko pojasni oziroma izkaže v vlogi navedena dejansko in pravno stanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev subvencije;
– pri ugotavljanju upravičenosti vlog na
splošnem nivoju zaprosi za mnenje o splošni uporabi posameznih zakonskih določb
ZNSVS in druge zakonodajno pristojne organe v Republiki Sloveniji.
2.2. Obvezne priloge
Seznam obveznih prilog za posamezen
namen vloge je določen v vlogi – javno objavljenem obrazcu Sklada (na spletni strani
www.ssrs.si), ki jo odda prosilec.
Opozorilo:
– Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti
zgoraj navedenih dokumentov prvenstveno
upošteval namen dodelitve subvencije in
skladnost načina reševanja prvega stanovanjskega vprašanja s SZ-1,
– prodajna pogodba ali gradbeno dovoljenje se morata glasiti na prosilca oziroma
enega od staršev mlade družine,
– v primeru subvencioniranja najema
mora biti vlogi priložena sklenjena najemna
pogodba za tržno stanovanje, pri čemer se
šteje, da je pogodba sklenjena z dnem, ko jo
podpišeta obe pogodbeni stranki. Najemna
pogodba mora vsebovati podatka o površini
stanovanja in višini najemnine.
2.3. Način ugotavljanja upravičenosti
2.3.1. Ugotavljanje števila družinskih
članov
Število družinskih članov se ugotavlja
za leto 2008 na dan objave tega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije, to je
4. 4. 2008.
Na datum iz prejšnjega odstavka se nerojeni ali nepravnomočno posvojeni otroci
za potrebe tega poziva ne štejejo za družinskega člana.
2.3.2. Ugotavljanje »prvega reševanja«
stanovanjskega problema
Sklad izvede tako, da:
– ustreznost ugotovi tudi na podlagi vlogi priložene pisne izjave polnoletnih članov
mlade družine, da kot mlada družina prvič
skupno rešujejo stanovanjski problem oziroma da nimajo zadovoljivo ter v skladu
z določili SZ-1 in podzakonskimi predpisi
rešenega stanovanjskega vprašanja,
– v primeru subvencioniranja tržnega najema preuči tudi pisno vlogi priloženo izjavo
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polnoletnih članov mlade družine, da najemna pogodba ni sklenjena z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev
do drugega dednega reda po predpisih, ki
urejajo dedovanje,
– preveri tudi pisne navedbe o lastništvu
nepremičnin za vse polnoletne člane mlade družine z izjavo, da drugih nepremičnin
kot dejanski ali zemljiškoknjižni lastniki ne
posedujejo,
– preveri tudi pisne navedbe in dokazila
oziroma dejstva, da nepremičnina, v kateri
trenutno stalno bivajo člani mlade družine,
ni v lasti članov te mlade družine (npr. najemna pogodba, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje,
morebitni priložen zemljiškoknjižni izpisek,
ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejši/a od
30 dni).
2.3.3. Izračunavanje višine subvencije
za tržni najem
Najemno stanovanje se razvrsti v pripadajočo statistično regijo glede na naslov
najemnega stanovanja.
Pri izračunavanju subvencije se upošteva
dejanska površina stanovanja, ki izhaja iz najemne pogodbe. Če površina najemnega stanovanja presega spodaj naveden površinski
normativ, se upošteva zgornja meja, pri čemer
se uporabljajo površinski normativi iz prvega
odstavka 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), ki se nanašajo
na stanovanja brez plačil lastne udeležbe in
varščine, ter so naslednje (določba tretjega
odstavka 6. člena Pravilnika o podrobnejših
pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni list RS, št. 66/07):
– za 2-člansko gospodinjstvo do 45 m2;
– za 3-člansko gospodinjstvo do 55 m2;
– za 4-člansko gospodinjstvo do 65 m2;
– za 5-člansko gospodinjstvo do 75 m2;
– za vsakega nadaljnjega člana mlade
družine se površina stanovanja poveča za
10 m2.
Če je pogodbeno določena tržna najemnina za m2 nižja od spodaj določene neprofitne najemnine, subvencija mladi družini
ne pripada.
Za potrebe izračuna subvencije za tržni najem znaša neprofitna najemnina
3,00 EUR za m2 stanovanjske površine.
Najvišje priznane tržne najemnine za
kvadratni meter stanovanjske površine in
priznane subvencije, glede na delitev države
na statistične regije, znašajo:

Regija
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška
Goriška
Podravska
Gorenjska
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Spodnjeposavska
Koroška
Notranjsko-kraška
Pomurska
Zasavska

Priznana tržna
najemnina za m2
stanovanjske površine
(v EUR)
7,0
6,5
6,5
6,0
5,5
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Najvišja dovoljena
subvencija najema
za m2 stanovanjske
površine
(v EUR)
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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2.3.4. Posebna opozorila
Enostarševske mlade družine morajo izrecno navesti, da se statusno opredeljujejo
kot take.
Sklad bo v primeru ugotovljenih kršitev
iz prejšnjih alinej zneske subvencije izterjal
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Sklad bo pri ugotovitvi ustreznosti zgoraj
navedenih dokumentov upošteval prvenstveno namen dodelitve subvencije in skladnost
načina reševanja prvega stanovanjskega
vprašanja s SZ-1 ter vložitev vloge zaradi
zagotovitve primernega stanovanja mladi
družini.
2.4. Nakazilo subvencij
Sklad bo upravičencem nakazoval subvencije predvidoma po pravnomočnosti izdanih posamičnih upravnih aktov.
Če je najemna pogodba za tržno stanovanje sklenjena za čas, krajši od dveh let, pripada mladi družini subvencija za to stanovanje
le za čas veljavnosti te najemne pogodbe.
Če mlada družina v dveletnem roku, določenim z odločbo o priznanju pravice do subvencije, prekine najemno razmerje in sklene
novo najemno pogodbo, ji v času prekinitve
najemnega razmerja subvencija ne pripada.
Pripada pa ji za čas sklenitve nove najemne
pogodbe, vendar največ do izteka roka, določenega z odločbo iz prejšnjega stavka.
Upravičencu do subvencij v primeru najema se nakazujejo subvencije trikrat letno
na njegov transakcijski račun, in sicer za
pretekle štiri mesece. Za leto 2008 se, ob
izpolnjevanju preostalih pogojev tega poziva,
subvencije upravičencem v primeru najema
nakaže najkasneje do konca leta 2008.
Upravičenec je dolžan Skladu v osmih
dneh pisno sporočiti vsako spremembo, ki
bi lahko vplivala na pravico do subvencije in
višino subvencije.
Sklad po uradni dolžnosti po izteku enega
leta preveri, če mlada družina še izpolnjuje dohodkovne kriterije za subvencioniranje
najema.
3. Navodila za oddajo vloge in obravnava vlog
3.1. Obrazec vloge
Prosilec predloži vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Sklada, ki je
sočasno z javnim pozivom objavljen na spletni strani www.ssrs.si. Vloga mora biti v celoti
izpolnjena čitljivo in biti podpisana s strani
vseh polnoletnih članov mlade družine ter
dopolnjena z zahtevanimi prilogami.
Obrazec vloge lahko zainteresirani prosilci brezplačno dobijo tudi na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Ljubljani, na Poljanski cesti
31, v času uradnih ur, kolikor si ga ne natisnejo s spletne strani Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada www.
stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si, kjer
se nahaja pod rubriko Subvencije mladim
družinam.
3.2. Oddaja vloge
Zainteresirani prosilci lahko izpolnjeno
vlogo oddajo od 7. 4. 2008 do vključno 26. 4.
2008 s priporočeno pošiljko na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni
sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za subvencijo – 2008«.
Vsaka mlada družina oziroma njeni družinski člani lahko oddajo le eno vlogo, v kateri
so navedeni vsi člani mlade družine, ki jih ob
vlogi uveljavlja. V primeru, da bo Sklad prejel vlogo, iz katere bo razvidno, da so v njej
navedene osebe, ki so vlogo že oddale, bo
dodatno preučil upravičenost uveljavljanja

– so zainteresirani prosilci, ki so oddali
vlogo na način, določen v 3. odseku tega
poziva ter so z oddajo vloge podali pisno
izjavo, da so seznanjeni z vsebino poziva in
vsebino vseh listin, ki so priloge tega poziva,
da se z njo strinjajo in pogoje poziva v celoti
sprejemajo;
– se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega
poziva v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov oziroma da za to pooblaščajo
Sklad na način, za katerega se opredelijo
v obrazcu vloge;
– prosilci izjavljajo, da so vse informacije
navedene v vlogi in priloženih dokumentih
resnične in popolne. Vsaka kopija priloženih
dokumentov je resnična kopija originalnega
dokumenta – izvirnika;
– se prosilci zavedajo in izjavljajo, da
so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje
neresničnih podatkov v predloženi vlogi po
pravnem redu Republike Slovenije kaznivo
dejanje;
– bodo prosilci Sklad sprotno oziroma najkasneje v roku 8 delovnih dneh po nastanku spremembe pisno s priporočeno pošiljko,
obveščali o vseh morebitnih spremembah
podatkov, ki so jih navedli v vlogi in priloženi
dokumentaciji.
5. Ostalo: Nadzorni svet Sklada lahko po
objavi tega poziva sprejme obvezno razlago
posameznih določb tega poziva ter spremeni
oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Sklad objavi na enak način kot ta
poziv ter se uporabljajo od dne njihovega
sprejema.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

posameznega družinskega člana v posameznih vlogah.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti,
dan oddaje na pošto velja za dan oddaje vloge, medtem ko mora vloga, oddana z navadno pošto, na Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, prispeti najpozneje do
26. 4. 2008.
Sklad bo obravnaval vse prejete popolne
vloge po uri in datumu oddaje priporočene
pošiljke, v primerih, da vloga ne bo popolna
pa po uri in datumu oddaje popravka oziroma dopolnitve predhodno oddane, vendar še
nepopolne vloge.
Zaradi navedenega vam izrecno svetujemo, da si pri oddaji popolne vloge ali popravka oziroma dopolnitve vloge zagotovite s strani poštnega urada na vaši pošiljki
navedbo ure in datuma oddaje te pošiljke,
saj bo Sklad v primeru, da to iz prejete pošiljke ne bo nedvoumno in jasno razvidno
štel, da je vloga prispela kot zadnja v dnevu
dospetja.
Prosilci, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2007 v obdobju
od vključno 1. 10. 2007 do vključno 31. 12.
2007, bodo lahko oddali vlogo v okviru javnega poziva za leto 2008. Navedene prejete
vloge bodo obravnavane pod pogoji in po
postopku javnega poziva za leto 2007.
Prosilci, ki bodo izpolnili zahtevane pogoje v javnem pozivu za leto 2008 v obdobju od
zaključka javnega poziva za leto 2008, to je
od 26. 4. 2008 do 31. 12. 2008, bodo lahko
oddali vlogo v okviru javnega poziva za leto
2008 ob javnem pozivu za leto 2009.
Za vse pošiljke oddane izven Republike
Slovenije morajo prosilci poslati na faks Sklada številka 01/47-10-503 kopijo potrdila o oddaji pošiljke na pošto, iz katere sta razvidna
ura in datum oddaje priporočene pošiljke ter
kopijo celotne vsebine poslane pošiljke.
3.3. Obravnava vlog
Vloge, ki bodo oddane pred rokom za
oddajo ne bodo sprejete in odprte ter bodo
vrnjene naslovniku.
Vloge morajo biti oddane na zgoraj navedenem obrazcu, sicer ne bodo upoštevane
ter bodo s sklepom zavržene kot nepravilne
in nepopolne.
Vloge, ki bodo prispele po 26. 4. 2008 se
s sklepom zavržejo kot prepozne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz
tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene kot
neustrezne.
V primeru, da vloga ne bo popolna, bo
prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke
ali dopolnitve vloge) pozvan za dopolnitev
vloge. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo. Vloga, ki v zahtevanem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.
Sklad bo obravnaval vse popolne vloge.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena,
bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije.
Sklad bo odobrene zneske subvencij nakazal
na osebni račun prosilca, naveden v posamezni vlogi.
V primeru popolne vloge, ki bo utemeljena, bo Sklad izdal sklep o odobritvi subvencije. Sklad bo odobrene zneske subvencij
nakazal na osebni račun prosilca, naveden
v posamezni vlogi.
4. Pomembna opozorila
Šteje se, da:
– so prosilec oziroma vsi polnoletni člani
mlade družine, ki se je prijavila na ta poziv,
seznanjeni z vso vsebino poziva, izhajajočo
iz besedila in drugih listin, ki so priloga tega
poziva ter, da se z njo v celoti strinjajo;
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Ob-3434/08
Občina Braslovče, Komisija za izvedbo
pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov
prodaje kapitalskih naložb Občine Braslovče,
Braslovče 22, 3314 Braslovče (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni
list RS, št. 94/07), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 s sprem. in dop.),
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06) in Odloka
o proračunu občine Braslovče za leto 2008
(Uradni list RS, št. 16/08), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Prodajalec Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje je:
– 6 prednostnih delnic Banke Celje d.d.,
– 137 rednih delnic Banke Celje d.d. (v
paketu),
– 74 rednih delnic Gorenje d.d.,
– 1.489 rednih delnic NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.,
– 325 rednih delnic NFD Holding d.d.,
– 8 rednih delnic Petrol d.d. Ljubljana,
– 4 redne delnice Sava d.d.,
– 30 rednih delnic Volksbank d.d.,
– 196 rednih delnic Zvon Dva Holding
d.d.,
– 154 rednih delnic Zvon Ena Holding
d.d.,
– 30 rednih delnic Zvon Ena ID d.d.,
skupno 2.453 delnic (v paketu). Ponudba
se mora nanašati na odkup vseh ponujenih
delnic.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
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4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok
plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa
lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– dokazilo o vplačani varščini.
7. Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična oseba mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih
prevod listin mora biti opravljen po sodno
zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10.000,00 €,
na transakcijski račun Občine Braslovče, št.
01351-0100004434, s pripisom »Varščina
za ponudbo nakupa delnic«.
9. Izbranemu ponudniku se varščina
brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10
dni po končanem izboru.
10. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec
z namenom dosega najvišje ponudbene
cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi
ponudniki.
11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic s ponudnikom oziroma
lahko začeti postopek, na predlog komisije
ali drugega pristojnega organa do sklenitve
pravnega posla, ustavi.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba
za nakup delnic – Ne odpiraj«, najpozneje
do 21. 4. 2008 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
21. 4. 2008 ob 13. uri, na naslovu: Občina
Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
sejna soba.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje
v roku 10 dni po končanem izboru.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic najkasneje v roku 10
dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da
izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino
zadrži.
17. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika.
18. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu v računovodstvu, tel. 03/703-84-06.
Občina Braslovče
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Št. 41031-7/2008
Ob-3435/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve),
10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, št.
41/05 in 92/05), 78. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), določil Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 27. 3. 2008
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta parc. št. 701/1
v izmeri 1264 m2 in parc. št. 724/8 v izmeri
456 m2 obe k.o. Gojače. Parceli se nahajata
v osrednjem delu POC Gojače in sta sestavni
del gradbene parcele 28.
Prodajata se obe nepremičnini skupaj najmanj za ponudbeno ceno 83.000,00 €. Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini 20% od
ponudbene cene ter strošek izdelave sodne
cenitve v višini 308,94 €.
3. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
4. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 9.000,00 EUR
na Podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne
v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku,
bo vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki
v zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni:
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje
državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe.
6. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve

računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden,
je bistvena sestavina pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stavbnega zemljišča v POC Gojače«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do torka 22. 4. 2008 do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
8. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno« in
brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki
izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 4. 2008.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni
najavi na kraju samem, in sicer v torek 15. 4.
2008 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali
po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič, na tel. 05/365-91-14, kontaktna
oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-3436/08
Na podlagi drugega odstavka 55. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) objavljamo
javno zbiranje ponudb
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
oddaja dela ploščadi med Goriško knjižnico
Franceta Bevka in stavbo SNG s površino
ca. 200 m2 v najem za ureditev gostinskega
vrta.
2. Pogoji razpisa so:
– zemljišče se oddaja v najem za dobo
5 let z možnostjo podaljšanja z naslednjim
okvirnim urnikom: poletni čas (15. 4. do
15. 10.) od 7. do 23.30, zimski čas (16. 10.
do 31. 3.) od 8. do 22. ure,
– gostinska ponudba lahko obsega le
predpakirane pijače in živila,
– najemnik mora v bližini gostinskega vrta
zagotoviti sanitarije ter poskrbeti za redne
odvoze smeti,
– vsi obratovalni stroški (elektrika, voda
ipd.) bremenijo najemnika.
3. Izklicna mesečna najemnina je 150,00
EUR/mesečno.
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4. Ponudnik naj v pisni ponudbi navede:
– ponujeno mesečno najemnino, ki ne
sme biti nižja od izklicne,
– načrt postavitve (skice, fotografije ipd.)
gostinskega vrta ter gostinske opreme,
– predstavitev oziroma opis kulturnega
programa.
5. Ponudbe morajo biti dostavljene najkasneje do 21. 4. 2008 do 12. ure na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Glavna pisarna (38/I), Nova Gorica,
z oznako Ponudba – gostinski vrt GK-SNG
– Ne odpiraj.
6. Merila za izbor:
– ponujena mesečna najemnina,
– vrsta in obseg gostinske ponudbe,
– vrsta in obseg ponudbe kulturnega programa.
Praviloma bo izbran ponudnik, ki ponudi
najvišjo najemnino, vendar si MO NG pridržuje pravico izbrati ponudbo, ki je do 50%
nižja od najvišje najemnine, če oceni, da le-ta
nudi boljšo gostinsko ponudbo oziroma kulturni program. MO NG si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene od prispelih ponudb.
7. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi MO NG pisarna št. 13/I ali
po tel. 05/33-50-125 ali GSM 041/391-900.
8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
dne 21. 4. 2008 ob 13. uri v Stekleni dvorani
(I. nadstropje) stavbe Mestne občine Nova
Gorica.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 25. 4. 2008.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 3258-0003/2008
Ob-3437/08
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Najemodajalec/Organizator javnega
zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni trg
19 a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: poslovni prostor bivše Knjižnice Sevnica, ki se
nahaja v centru mesta Sevnica, v 2. etaži
poslovne stavbe na naslovu Trg svobode 10,
Sevnica, v skupni izmeri 181,46 m2.
3. Izhodiščna
najemnina
znaša
829,08 EUR na mesec.
4. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba.
5. Pogoji najema: ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino
v višini 10% od mesečne najemnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na
TRR Občine Sevnica, št. 01310-0100008286
in se pri plačilu varščine sklicevati na predmet najema. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v mesečno najemnino ali
zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 60 dni.
7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
številko transakcijskega računa (vračilo varščine), matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
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– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni;
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
mesečne najemnine;
– izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala mesečno.
Najemnino za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa najemne pogodbe.
V primeru, da najemnina ni plačana v roku,
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana
varščina obdrži. Najemnina za prvi obrok najema se nakaže na TRR Občine Sevnica, št.
01310-0100008286.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe, ali
– opravi z njimi dodatna pogajanja, ali
– opravi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
9. Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do vključno
23. 4. 2008. Ponudbe se oddajo na vložišču
Občine Sevnica ali pošljejo priporočeno na
naslov – Občina Sevnica, Glavni trg 19 a,
8290 Sevnica, s pripisom: »Javno zbiranje
ponudb za oddajo bivših prostorov Knjižnice
Sevnica v najem – ne odpiraj!« Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval. Odpiranje ponudb bo 25. 4. 2008 ob 11. uri, v sobi
št. 214 Občine Sevnica. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
10. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine. Najemna pogodba se sklene v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali pooblaščena oseba, ki vodi
postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost
najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so
dostopni na Občini Sevnica, Roman Strlekar,
tel. 07/816-12-69 (splošna služba). Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Sevnica
Ob-3473/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO,
Uradni list 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:
25 potniških vagonov, izločenih iz uporabe.
Lokacije:
– železniške postaje: Maribor, Maribor
Tezno, Ljubljana Šiška.
Predmet prodaje obsega:
– 25 potniških vagonov po naslednjem
seznamu:
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Zap. št.

Oznaka vagona

Nahajališče

Leto izdelave

1

51 79 71 80 023 3

Masa (t)
46

Mb Tezno

1988

2

51 79 71 80 025 8

46

Mb Tezno

1988

3

51 79 71 80 024 1

46

Mb Tezno

1988

4

50 79 39 00 008 3

40,5

Mb postaja

1971

5

50 79 20 09 045 7

41

Mb Tezno

1970

6

50 79 39 00 004 2

42

Mb postaja

1970

7

50 79 38 10 005 8

39,5

Mb Tezno

1950

8

50 79 39 00 009 1

41

Mb postaja

1971

9

50 79 95 10 002 5

37

Mb Tezno

1980

10

50 79 39 09 005 0

42

Mb postaja

1971

11

51 79 20 80 059 9

39,5

Mb Tezno

1980

12

50 79 20 00 004 3

41,6

Mb postaja

1965

13

50 79 20 09 020 0

41,7

Mb Tezno

1970

14

51 79 39 80 020 0

40

Mb Tezno

1979

15

51 79 95 10 000 8

38

Lj. Šiška

1980

16

50 79 20 00 039 9

42,2

Mb Tezno

1970

17

50 79 20 09 005 1

42

Mb postaja

1965

18

51 79 51 10 026 5

46

Mb Tezno

1988

19

50 79 20 10 025 6

41,9

Mb Tezno

1970

20

50 79 39 00 007 5

42

Mb Tezno

1971

21

51 79 95 10 001 6

35

Mb postaja

1980

22

51 79 51 10 014 1

46

Mb postaja

1983

23

50 79 20 00 009 2

42,5

Mb Tezno

1966

24

50 79 39 00 001 8

42,1

Mb Tezno

1969

25

51 79 71 80 017 5

46

Mb Tezno

1983

Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 117.283,63 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 10 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 12 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
01/29-14-833 ali elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
17. 4. 2008.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3493/08
Obrtna zadruga Metalgrad z.o.o., Jesenice 11/a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
– v likvidaciji, nad katero je začet postopek
redne likvidacije na podlagi sklepa Občnega
zbora zadruge z dne 31. 12. 2007, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Krškem s sklepom opr. št. Srg 2007/00595
z dne 7. 1. 2008, poziva upnike, da prijavijo
terjatve do zadruge v roku 30 dni od objave
tega poziva, na naslov Obrtna zadruga Metalgrad z.o.o., Jesenice 11/a, 8261 Jesenice
na Dolenjskem – v likvidaciji, Jesenice 11/a,
8261 Jesenice na Dolenjskem, likvidacijska
upraviteljica.
Likvidacijska upraviteljica
Marija Galič
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-37/2006/11
Ob-3438/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 55, kjer je vpisana politična
stranka Zelena stranka, s kratico imena
ZS ter s sedežem v Kamniku, Cankarjeva
3, vpiše sprememba statuta in sprememba
zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše
Franc Černagoj, EMŠO: 1303959500300,
državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Župančičeva ulica 4, Domžale.
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2008-2
Ob-1909/08
Pravila Sindikata podjetja Varkar Maribor, Preradovičeva 38, Maribor, ki so
hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe, številka 141-1/99-800-10 z dne
22. 1. 1999 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 1 z dne
22. 1. 1999, se z dnem 21. 1. 2008 izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-8/2007-7
Ob-2390/08
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste
- Polje se pri vpisu pod zaporedno številko
89 o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat Zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha,
Jakčeva 42, Ljubljana, z dnem 16. 1. 2008
vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Ljubljana,
skrajšano ime SVIZ OŠ Karla Destovnika-Kajuha Ljubljana in hranijo spremembe
in dopolnitve Pravil sindikata.
Št. 101-1/2008-4
Ob-2844/08
Spremenil se je naziv Sindikata državnih
in družbenih organov Slovenije – sindikata
delavcev Okrožnega in Okrajnega sodišča
v Slovenj Gradcu, s sedežem na Kidričevi 1,
2380 Slovenj Gradec, ki se po novem glasi: Sindikat delavcev pravosodja Koroške
(skrajšano ime SDPK).
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 1/2008 pri Upravni
enoti Slovenj Gradec.
Št. 101-3/2008
Ob-3081/08
Pravila Sindikata cestnega prometa Slovenije podjetja Alpetour Tovorni promet Škofja Loka, Titov trg 4b (sedaj Kapucinski trg
8), vpisana v evidenco statutov sindikatov
dne 28. 3. 1994 pod zap. št. 56 se spremenijo tako, da se po novem imenujejo Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije,
Sindikat Alpetour špedicija in transport
Škofja Loka, Kidričeva c. 56, Škofja Loka.
Spremembe so bile sprejete na članskem
sestanku sindikata dne 16. 2. 2008.
Novosprejeta Pravila o delovanju sindikata družbe, Zapisnik članskega sestanka članov Sindikata SCPS Alpetour tovorni promet
Škofja Loka, ki je bil dne 16. 2. 2007 in izvleček Zapisnika članskega sestanka sindikata
družbe Alpetour špedicija in transport Škofja
Loka, ki je bil dne 16. 2. 2008, so v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.
Št. 101-1/2006-310-3
Ob-3341/08
Upravna enota Ravne na Koroškem
z dnem izdaje te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravila o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice SKEI
EUREST d.o.o., s sedežem sindikata na
Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko 33, z dne
16. 3. 2006.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3443/08
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, radijska
družba, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Podjetje za informiranje, d.d.,
Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska
Sobota, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan
Fujs, direktor.
Ob-3488/08
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5% delež:
– Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25, 5283
Slap ob Idrijci (28,97%),
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282
Cerkno (28,97%),
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2,
5282 Cerkno (28,97%).
Imena in naslovi organov upravljanja:
– Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25,
5283 Slap ob Idrijci – direktor.
Ob-3496/08
Podjetje Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija; Radio Geoss,
je v lasti:
1. Mija Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija,
50% delež,
2. Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija,
50% delež.
Ob-3497/08
Medij: www.med.over.net.
Izdajatelj: Zavod Med.over.net, Glinek
22, 1291 Škofljica.
Družbenika: Primož Cimperman, Gratova 24, 1291 Škofljica; Tomaž Borštnar, Škrjančevo 23, 1235 Radomlje.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3444/08
Direktor družbe GSB Globalni strateški
biro d.o.o., Cesta na Lenivec 25, 6210 Sežana (matična št. 1987518), na podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo o pridobitvi
deležev v družbi:
Družba MITRES poslovno svetovanje d.o.o. (matična št. 1827081) je dne
28. 3. 2008 na podlagi Pogodbe o odsvojitvi
in prevzemu deleža pridobila 100% poslovni
delež v osnovnem kapitalu družbe GSB Globalni strateški biro d.o.o.
GSB Globalni strateški biro d.o.o.
direktor
Arion Habestor
Ob-3475/08
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojna podjetnica Avtodvigala – Anita Šibila Slaček s.p.,
Sp. Hoče, Miklavška c. 68, 2311 Hoče, mat.
št. 1343432, obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, pričela postopek pri reg. sodišču
za prenos podjetja na prevzemno družbo.
Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni register bo podjetnica prenehala opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnice pa bo
v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preneseno v družbo Avtodvigala, gradbeništvo,
storitvena in posredniška družba d.o.o., Sp.
Hoče, Miklavška c. 68, 2311 Hoče, mat. št.
2074486, po postopku in na način, kot je
opredeljen v ZGD-1.
Avtodvigala –
Anita Šibila Slaček s.p.
Ob-3489/08
Družba Cogito finančno posredovanje in
trgovina d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana (vložna št. 1/143724/00, matična št. 5711843),
na podlagi 629. člena in v povezavi s 586.
členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev
družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe in da je kot prenosna družba
Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko
sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Družbenici je na sedežu družbe v Ljubljani, Zaloška cesta 155, omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin
v zvezi z delitvijo. Pred odločanjem o soglasju za delitev bo direktorica ustno obrazložila
vsebino delitvenega načrta in družbenico
obvestila o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe.
Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Cogito d.o.o.
Št. 024/2008
Ob-3501/08
Likvidacijski upravitelj družbe R.E. Invest, promet z nepremičninami, d.o.o., Levstikova 14, Ljubljana, »v likvidaciji«, Anton
Škrlj, obvešča upnike navedene družbe, da
se je dne 10. 3. 2008 v skladu s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdanega

pod Srg 2008/13298, po sklepu edinega
družbenika z dne 3. 1. 2008, pričel postopek redne likvidacije družbe.
V skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj poziva upnike, da v roku 45 dni od objave tega
obvestila v Uradnem listu RS prijavijo svoje
terjatve do družbe R.E. Invest, d.o.o., Ljubljana, »v likvidaciji«, matična številka družbe: 1233629, vpisane pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod vložno številko 1/29967/00,
likvidacijskemu upravitelju z navadno pošto
na naslov: R.E. Invest, promet z nepremičninami in investicije, d.o.o., »v likvidaciji«, Levstikova 14, 1000 Ljubljana. Upniki morajo
k prijavi priložiti ustrezna dokazila.
Za nadaljnje informacije se lahko pozanimate na tel. 01/244-50-50.
Likvidacijski upravitelj
Anton Škrlj

Sklici skupščin
Ob-3498/08
Na podlagi določil ZGD-1 in 40. člena
Statuta družbe Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo d.d. Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Grafika Soča d. d. Nova Gorica,
Sedejeva 4,
ki bo v sredo, 7. 5. 2008 ob 13. uri v prostorih družbe, Nova Gorica, Sedejeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Po ugotovitvi sklepčnosti se na predlog
uprave in nadzornega sveta izvoli za predsednico skupščine Majdo Fabiani, za preštevalki glasov pa Danijelo Brecelj in Danijelo Šuligoj.
Seji skupščine prisostvuje tudi vabljena
notarka Katjuša Gorjan.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica,
za poslovno leto 2007, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica, za
poslovno leto 2007 in revizijskim poročilom
za poslovno leto 2007 k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Grafika Soča d.d.
Nova Gorica za poslovno leto 2007, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Grafika Soča d.d. Nova
Gorica, za poslovno leto 2007 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2007 k letnemu
poročilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2007 znaša 223.385 € in ostane nerazporejen.

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter
jima podeli razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.
5. Preoblikovanje družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa:
Delniška družba Grafika Soča, grafična
dejavnost in knjigotrštvo d.d. Nova Gorica,
s sedežem Sedejeva 4, Nova Gorica, se
z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Grafika Soča, d.o.o., skrajšana
firma Grafika Soča, d.o.o., s sedežem v Novi
Gorici, s poslovnim naslovom Sedejeva 4,
Nova Gorica, ter z značilnostmi, razvidnimi
iz Akta o ustanovitvi.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.043.749,65 EUR se v celoti preoblikuje
v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 1.043.749,65 EUR.
Družba Mladinska knjiga Založba d.d.,
kot edini delničar delniške družbe, postane
edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo. Osnovni vložek edinega družbenika
tako znaša 1.043.749,65 EUR.
Družba Grafika Soča d.o.o. opravlja dejavnosti določene v Aktu o ustanovitvi, in
sicer:
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in periodike
58.190 Drugo založništvo
18.110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi napravami
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
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64.920 Drugo kreditiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in
opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorerstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300 Organizacija razstav, sejmov,
srečanj
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo Grafike Soča,
d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot
priloga sestavni del tega sklepa in prične
veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo nadomesti statut delniške
družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.
Za direktorja družbe Grafika Soča d.o.o.
se imenuje Tomaž Perčič. Za podpis pogodbe o poslovodenju se pooblasti zakoniti
zastopnik edinega družbenika.
Mandat članov nadzornega sveta družbe
Grafika Soča d.d. Nova Gorica traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
– Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo v taj-

2. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
1. V skladu s 693. do 695. členom
ZGD-1 se preračunajo nominalni zneski
delnic in osnovnega kapitala v eure tako,
da nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT
znaša 4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa
znaša 25.020,00 EUR.
2. Uvedejo se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice z nominalnim zneskom
4,17 EUR, tako da delnica z nominalnim
zneskom 4,17 EUR postane 1 kosovna delnica.
3. Upravo se pooblasti, da obstoječe
materializirane delnice v postopku prehoda
na euro zamenja z delnicami v nematerializirani obliki.
3. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe Statuta v skladu s sprejetim
sklepom pod točko 2.
4. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Opalit d.d. za leto 2006 in s Konsolidiranim
revidiranim poročilom družbe Opalit d.d. za
leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe Opalit d.d.
za leto 2006 in s Konsolidiranim revidiranim
poročilom družbe Opalit d.d. za leto 2006.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu se podeli razrešnico za
poslovno leto 2006.
6. Imenovanje pooblaščencev revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 skupščina imenuje družbo Renoma, družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška 25,
1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki se
kot taki izkažejo s predložitvijo delnic upravi
družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave na sedežu družbe,
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Opalit d.d.
uprava

ništvu uprave, na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri KDD po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Popolno gradivo za sejo skupščine:
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta,
revizijsko poročilo in akt o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od
dneva objave, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
– Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
– Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
– V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
– Sklic skupščine in utemeljeni predlogi
za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na
spletnih straneh družbe na naslovu www.
grafika-soca.si.
Grafika Soča d.d.
Nova Gorica
uprava
Ob-3507/08
Na podlagi Statuta družbe Opalit Poslovne storitve d.d., Savlje 89, Ljubljana in
v skladu z določbami ZGD-1 uprava družbe
sklicuje
3. skupščino
delniške družbe Opalit, poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 7. maja 2008 ob 14. uri
v poslovnih prostorih notarja Borisa Kosija
v Mariboru, Partizanska cesta 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina za predsednika skupščine
imenuje Franceta Gliho.
Skupščina za preštevalca glasov imenuje Marjana Pogačnika in Franceta Gliho.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
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Zavarovanja terjatev
SV 371/08
Ob-3531/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 371/08 z dne 31. 3.
2008, je stanovanje št. 1 v izmeri 39,10 m2,
v 1. nadstropju, s kletjo v kletni etaži, vse v
stanovanjski stavbi na naslovu Belska cesta 2, 4205 Preddvor, ki stoji na parc. št.
392/20, k.o. Breg ob Kokri, z identifikacijsko št. stavbe 2083-235, last zastavitelja
Gregorja Jamnika, Britof 357, Kranj, na temelju prodajne pogodbe št. AG 1803/2008,
sklenjene dne 20. 3. 2008, s prodajalcema
Anžetom Berra ter Sabino Berra, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka
5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.500,00 EUR, z letno obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 1,40 odstotnih
točk letno, z odplačilom kredita v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
v plačilo dne 31. 3. 2028.
SV 230/2008
Ob-3532/08
Na podlagi predmetnega neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz Slovenskih Konjic,
opr. št. SV 230/2008 z dne 27. 3. 2008, je
bila nepremičnina, enosobno stanovanje v
mansardi v izmeri 44,12 m2, z balkonom v
izmeri 7,28 m2, shrambnim prostorom v izmeri 6,72 m2 in s pripadajočimi prostori, na
naslovu Bezina, 3210 Slovenske Konjice,
v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc.
št. 249/3 in parc. št. 249/5, preoštevilčeni
v parc. št. 249/9 in parc. št. 249/10, k.o.
Bezina, katere lastnik je na podlagi prodajne pogodbe št. 2/2007 z dne 24. 8. 2007,
overjene pod opr. št. OV 1378/2007, z dne
10. 10. 2007, pri notarju Marguč Urošu iz
Slovenskih Konjic, sklenjene s prodajalko
Kongrad d.d., Tovarniška ulica 3, 3210 Slovenske Konjice, zastavljena v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 32.000,00 EUR,
z vsemi obrestmi in pripadki.
SV 187/08
Ob-3533/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 187/08 z dne 27. 3.
2008, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 17 v izmeri 82,40 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7, 4000
Kranj, stoječe na parc. št. 253/5, k.o. Klanec, last Marjana Frank, Ulica Lojzeta Hrovata 7, 4000 Kranj, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 21. 8.
1992, sklenjene s Cestnim podjetjem Kranj,
p.o., Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., s sedežem Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR,
z letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 1,2%, z odplačilom kredita
v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih prva zapade 1. 5. 2008, zadnja pa
1. 4. 2023, z odpoklicem zavarovane terjatve in z ostalimi pp.

SV 188/08
Ob-3534/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 188/08 z dne 20. 3. 2008,
je stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 1 G, stoječe na parc. št. 879/26,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 50,17 m2, last
zastavitelja Bojana Šepica, Ulica Viktorja
Kejžarja 32 B, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 2. 2008 in aneksa k
njej z dne 5. 3. 2008, zastavljeno v korist
upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 69.000,00 CHF s pripadki.
SV 212/08
Ob-3535/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 212/08 z dne 31. 3. 2008,
je bilo stanovanje št. 49, ki se nahaja v enajstem nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1 a, stoječe
na parc. št. 522/10, k.o. Jesenice, v izmeri
73,85 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori v
izmeri 3 m2, last zastaviteljice Đurđine Ilić,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 2.
2008, sklenjene s prodajalcem Francem Hočevarjem, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske Banke d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.500,00 CHF s pripadki.
SV 275/08
Ob-3536/08
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 275/08, DK 11/08
z dne 28. 3. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 58/XII tip G v skupni izmeri 54,75 m2
in s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, napravah, prostorih ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Matije
Tomca 2, Domžale, ki stoji (kot izhaja iz potrdila GURS – Geodetske pisarne Domžale
z dne 18. 3. 2008 št. 90212-79/2008-2) na
parc. št. 3894/3, 3906/2 in 3907/3, vse k.o.
Domžale ter last zastaviteljev Utenkar Gorazda in Vanje Režonja Utenkar, vsakega
do ½, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja
terjatve v višini 192.000,00 CHF s pp.
SV 331/08
Ob-3537/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 331/08 z dne 27. 3.
2008, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 16, stopnišče A, v izmeri
74,47 m2, s pripadajočim kletnim prostorom,
pri čemer se stanovanje nahaja v tretjem
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica 1 e, ki stoji na parcelni številki 4022/3, stanovanjska
stavba v izmeri 1,668 m2, katera je pripisana
k vložku št. 2546, k.o. Domžale, katerega
solastnika sta na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3. 2008, zastavitelja Jure in
Melita Leva, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče

15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne
denarne terjatve v višini 223.000,00 CHF
s pripadki.
SV 347/08
Ob-3538/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana, opr. št. SV 347/08 z dne 31. 3.
2008, so bile nepremičnine, in sicer poslovni
prostor L 5 v izmeri 25,43 m2, L 6 v izmeri
27,10 m2, L 7 v izmeri 27,08 in L 8 v izmeri
25,46 m2, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem objektu na naslovu Vir, Šaranovičeva ulica 25 a, stoječe na parcelni številki
2324/2 in 2324/3, ki sta pripisani k vložku št.
5216, k.o. Domžale, katerih lastnik do celote
je na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 3.
2008, zastavitelj Unigrad nepremičnine d.o.o.,
zastavljene v korist upnice NLB Banke Domžale d.d., 1230 Domžale, Ljubljanska 62, MŠ
5101727, v zavarovanje kreditne terjatve v
višini 150.000,00 EUR s pripadki.
SV 543/2006
Ob-3539/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 543/2006 z dne 28. 3.
2008, je podstrešje v izmeri 364,70 m² in
klet v izmeri 156,17 m², v stavbi v Mariboru,
Ul. Gorkega 20 – parc. št. 427/1, k.o. Tabor,
last družbe Pisana beseda d.o.o., na temelju
prodajne pog. z dne 4. 7. 2006 zastavljeno v
korist Bawag d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 200.000,00 EUR s pp.
SV 188/08
Ob-3540/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 188/08
z dne 25. 3. 2008, je bilo stanovanje v skupni izmeri 33,80 m², ki obsega eno sobo,
kuhinjo, kopalnico z WC in predsobo, ki se
nahaja v pritličju stavbe z identifikacijsko
oznako 101, na naslovu Ljutomer, Ormoška cesta 46, stoječe na parceli številka
2620/2, katastrska občina Ljutomer, in ki ga
je zastavna dolžnica Kralj Martina, EMŠO
0711980505212, stanujoča Ljutomer, Ormoška cesta 46, 9240 Ljutomer, pridobila po
darilni pogodbi z dne 14. 11. 2007, sklenjeni
z darovalcem Kralj Martinom, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf,
Avstrija, enolična identifikacijska številka
1870653, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 41.160,00 EUR s pripadki.
SV 219/08
Ob-3541/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 219/08 z dne 1. 4. 2008, je bilo
stanovanje št. 6, ki se nahaja v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta v Rovte 6, stoječe na parc. št. 801, k.o.
Koroška Bela, v skupni izmeri 49,06 m2, last
zastaviteljice Melite Islamović, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 7. 2005, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica - Bank Št. Jakob v
Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 134/2007
Os-3445/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku zoper stečajno maso dolžnika Orbico Elektro d.o.o., Ljubljana, Savlje 89 – v
stečaju, za dne 5. 5. 2008 ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
St 24/2008
Os-3446/08
To sodišče je s sklepom St 24/2008 dne
25. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kulturno umetniško društvo Teater
55, Pleteršnikova ul. 17, Ljubljana, matična
številka 1208918, številka dejavnosti 94.990,
davčna številka 11634880.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v poslovni register Slovenije.
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 4. 9. 2008 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
St 38/2008
Os-3447/08
To sodišče je s sklepom St 38/2008 dne
26. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sting M, Računalniške storitve,
d.o.o., Šmartinska cesta 106, Ljubljana,
matična številka: 1839314, davčna številka:
82783543.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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 20. 6. 2008 ob 10.15 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2008
St 2/2007
Os-3448/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2007
z dne 25. 2. 2008 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Anton Jeretina
s.p. »Casablanca« – v stečaju, Mestni trg
17, Ljubljana in njegovimi upniki.
Sestavni del sklepa sta tabeli »Seznam
prijavljenih terjatev in glasovalne pravice v prisilni poravnavi« (tabela 2), ki vsebuje seznam
upnikov, ki so prijavili terjatve z navedbo višine
prijavljenih terjatev, priznanih terjatev s faktorjem glasovalne pravice in glasovalnih deležev
ter »Seznam prijavljenih terjatev in zneskov za
poplačilo upnikov v prisilni poravnavi« (tabela
1), ki vsebuje razvrstitev prijavljenih terjatev z
navedbo ugotovljenih terjatev in zmanjšanih
zneskov za poplačilo.
V postopku prisilne poravnave v stečaju
so bile ugotovljene terjatve upnikov, navedene v 3. koloni tabele 2 pod postavko »ugotovljena terjatev«; te terjatve je dolžnik dolžan
izplačati upnikom v višini in v roku, določenem v izreku sklepa in navedenega tudi v 6.,
7. in 8. koloni tabele 1.
Ugotovi se, da je dolžnik vse upnike razvrstil v isti razred ter da jim je dolžan plačati
njihovo ugotovljeno terjatev v deležu 20%
v roku enega leta od pravnomočnosti tega
sklepa.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 16. 11. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave v stečaju.
Stečajni postopek nad dolžnikom Anton
Jeretina s.p. »Casablanca« – v stečaju, Mestni trg 17, Ljubljana, se ustavi.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 2. 2008. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 22. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2008
St 10/2008
Os-3449/08
To sodišče je s sklepom St 10/2008 dne
25. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MLG Poslovne storitve d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana, matična številka
1216180, vložna številka 12980200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja
Praprotnik 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 16. 6. 2008 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
St 26/2008
Os-3450/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Pliberšek Medved Tina s.p., Prušnikova ul. 12, Maribor (davčna številka:
54034507, matična številka: 1558781) se v
skladu s 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
2. Zoper ta sklepa se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2008
St 9/2008
Os-3451/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Daniel Vidovič s.p., Loka 1b, Starše (davčna številka: 80881700, matična številka: 1817736) se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 3. 2008
St 71/2007
Os-3452/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 71/2007,
z dne 21. 3. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sentes storitve proizvodnja
in trgovina d.o.o., Zgornja Hajdina 157,
matična številka 1884204, davčna številka
55042155, šifra dejavnosti 46.150.
Odslej firma glasi: Sentes storitve pro
izvodnja in trgovina d.o.o., Zgornja Hajdina
157 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič univ. dipl. ekon., Trg Leona Štuklja 5,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 6.
2008, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 3.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 3. 2008
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St 41/2007
Os-3455/08
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/97) objavlja
naslednji oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Casino Portorož d.d., Obala 75/a, Portorož, se bo opravil dne 21. 5. 2008, v sobi
št. 153/1 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 208/II, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, 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 upoštevale le tiste
pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 3. 2008
St 21/2008
Os-3456/08
To sodišče je s sklepom St 21/2008 dne
27. 3. 2008, začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rebrnice Poslovne storitve
d.o.o., Brnčičeva ulica 13, Ljubljana Črnuče, matična številka 1875850, davčna številka 53249488, številka registrskega vložka
13846000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 9. 2008 ob 12. uri, v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7, v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 27. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
St 87/2006
Os-3457/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar Kmetič & CO. d.n.o. – v stečaju, Grajski trg 13, Rače (davčna številka:
10052186, matična številka: 1301071) se v
skladu s členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2008
St 21/2008
Os-3458/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom F-Avtocenter, trgovsko, storitveno
in gostinsko podjetje d.o.o., Gregorčičeva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ul. 19, Maribor (davčna številka: 37666568,
matična številka: 5657466) se v skladu s 99/II
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, na
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2008
St 79/2007
Os-3474/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2007 sklep z dne 26. 3. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Prodesign proizvodnja drugih tekstilij
Robert Podkoritnik s.p., Strma cesta
1, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1465082, ID št. za DDV:
SI41984200), se zaključi, v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Prodesign pro
izvodnja drugih tekstilij Robert Podkoritnik
s.p., Strma cesta 1, Rogaška Slatina – v
stečaju (matična številka: 1465082, ID št. za
DDV: SI41984200) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 3. 2008
St 51/2007
Os-3490/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 51/2007 sklep z
dne 27. 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: KAC,
Zaključna dela v gradbeništvu in trgovini
d.o.o., Sernčeva 10, Celje in njegovimi upniki, ki bo dne 23. aprila 2008 ob 15. 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 27. 3. 2008

Izvršbe
In 356/2006
Os-3028/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 356/2006 z
dne 11. 10. 2006, je bila v izvršilni zadevi
upnika Podjetje za stanovanjske storitve,
stanovanjske in poslovne storitve d.o.o., Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv. Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnika Klep

Izidorja, Vinarski trg 7, Ptuj, zaradi izterjave
122,32 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena nepremičnina, stanovanje
v drugem nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Vinarski trg 7, Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 3. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2038/2006
Os-2603/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 29. 1. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Silve Siljan, Razlagova ulica 11/b, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot prodajalko in Silvo Siljan, kot
kupovalko, z dne 14. 7. 1983 in dodatka
med istimi strankami z dne 18. 10. 1984,
za nepremičnino, enoinpolsobno stanovanje
v Celju, Razlagova 11/b, št. identifikatorja
13.E, v vl. št. 2571/14, k.o. Celje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10.
1993, sklenjene med Slovenskimi železnicami p.o. Ljubljana, kot prodajalko ter Silvo Siljan, kot kupovalko, za nepremičnino,
enoinpolsobno stanovanje v Celju, Razlagova 11/b, št. identifikatorja 14.E, v vl. št.
2571/15, k.o. Celje.
Po izjavi predlagateljice sta listini uničeni
oziroma izgubljeni.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 13.E, v vl. št. 2571/14,
k.o. Celje in št. identifikatorja 14.E, v vl.
št. 2571/15, k.o. Celje, se zahteva v korist
Silve Siljan, Razlagova ulica 11/b, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2008
Dn 8231/2006
Os-2685/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 16. 1. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja Mirković Domna, ob Železnici 6, Celje, po pooblaščencu Supra Stan d.o.o., Celje, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine - kupoprodajne pogodbe za stanovanje, št. 13, v stanovanjski stavbi Celje,
Ob železnici 6, vpisano v vl. št. 1369/13,
k.o. Medlog, sklenjeno med Občino Celje,
kot prodajalko in GIP Ingrad Celje, kot kupcem ter kupoprodajne pogodbe z dne 10. 1.
2001, sklenjene med Deželak Jelko Zdraviliška 11, Laško in Kapitol nepremičnine
d.o.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja sta navedeni listini
izgubljeni.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Mirković Domna.

33 / 4. 4. 2008 /

1347

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

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

Jožice Zidarič, EMŠO 1901974505046,
stan. V Karlovce 3, Sadinja vas, ki jo zastopa notar Miro Bregar iz Litije, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med prodajalcema Kaučič Heleno Marijo,
stan. Grbinska cesta 8, Litija in Gernedel
Milanom, naslov isti ter kupcema Baš Gregorjem, stan. Cesta zasavskega bataljona
20, Litija in Drnovšek Eleonoro, naslov isti,
z dne 7. 11. 1997.
Predmet prodaje po tej listini je stanovanje št. 22 v izmeri 49,96 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju večstanovanjske hiše z naslovom Cesta komandanta Staneta 10 v Litiji,
z ident. št. stavbe 198.ES, stoječe na parc.
št. 109/10, k.o. Litija. Po odločbi GURS ima
predmetno stanovanje ident. št. 23.E površino 49,96 m2 – stanovanjska raba in je
vpisano v z.k. vl. št. 158/24, k.o. Litija, sodni
okraj Litija, v korist in na ime Občine Litija,
Jerebova 14, Litija, do 1/1.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
listina uničila oziroma je izgubljena.
Na navedeni nepremičnini se predlaga vknjižba lastninske pravice na ime
predlagateljice Jožice Zidarič, EMŠO
1901974505046, stan. V Karlovce 3, Sadinja vas, do 1/1 in še vknjižba hipoteke za
posojilno terjatev Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 11. 2. 2008

Dn 586/2004
Os-2419/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gregorja Šifrarja, Tiha ulica 6, Ljubljana, s sklepom
opr. št. Dn št. 586/2004 z dne 2. 4. 2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, to je pogodbe o odplačnem
prenosu pravice razpolaganja, uporabe in
uživanja na stanovanju, kot posameznem
delu stavbe št. 46/A 115/78 z dne 15. 9.
1978, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Gradis n.sol.o., Ljubljana in
kupcem Tehno Union Ljubljana, Vošnjakova
5, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto A 115, v nadstropju objekta E1 v
Kranjski Gori, stoječem na parc. št. 393/1,
397, 396/1 in 409, vse k.o. Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju št. 83, v Kranjski Gori, Čičare 7, v
korist predlagatelja Gregorja Šifrarja, Ljubljana, Tiha ulica 6, do celote, predložena
lastnina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi 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 na Jesenicah
dne 12. 2. 2008
Dn 578/2004
Os-2420/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni
zadevi
predlagatelja
Damjana Perica, Ljubljana, Ob žici 7, s
sklepom opr. št. Dn št. 578/2004 z dne
2. 4. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe št. 15/M 214/78 z dne 28. 7.
1978, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Gradis n.sol.o., Ljubljana in
kupovalkama Majo Podkrajšek ter Ljerko
Slokan, obe Ljubljana, Rožna dolina cesta
V/14, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto M 214, v mansardi stanovanjskega objekta E 1 v Kranjski Gori,
stoječem na parc. št. 393/1, 397, 396/1 in
409, vse k.o. Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe št. 15/M
214/78 z dne 28. 7. 1978, se predlaga vpis
lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju št. 31,
v Kranjski Gori, Čičare 7, v korist predlagatelja Damijana Perica, Ljubljana, Ob žici 7,
do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi 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 na Jesenicah
dne 12. 2. 2008
Dn 4193/2007
Os-2833/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Perdih in Erika Polaka, oba Valjavčeva
ulica 6, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe z
dne 6. 9. 1993, sklenjene med Občino Kranj,
kot prodajalko in Marjanom Ivanekom, Valjavčeva ulica 6, Kranj, kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 15 v 3. nadstropju, z
ident. št. 15.E, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Valjavčeva ulica 6, Kranj, vpisanem v vl. št. 2336/19, k.o. Kranj in prodajne
pogodbe, sklenjene v obdobju med 6. 9.
1993 in 28. 3. 1994, sklenjene med Marjanom Ivanekom, Valjevčeva ulica 6, Kranj,
kot prodajalcem in Proposs d.o.o., podjetje
za promet z nepremičninami Kranj, Župančičeva 39, Kranj, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje št. 15 v 3. nadstropju, z ident. št.
15.E, v večstanovanjski stavbi na naslovu
Valjavčeva ulica 6, Kranj, vpisanem v vl.
št. 2336/19, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Marije Perdih,
Valjavčeva ulica 6, Kranj, do 1/2 in Erika Polaka, Valjavčeva ulica 6, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe z dne 6. 9. 1993 in pogodbe,
sklenjene med 6. 9. 1993 ter 28. 3. 1994
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2008
Dn 4738/2007
Os-2834/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Jane Mrvar, Kovorska cesta 1, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11.
1970, sklenjene med SGP Projektom Kranj,
kot prodajalcem in Jurgele Alojzem, Jurgele Markom in Jurgele Zofijo, kot kupci ter
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3. 1975,
sklenjene med Jurgele Alojzem, Jurgele
Markom in Jurgele Zofijo, vsi Šaranovičeva 10, Ljubljana, kot prodajalci ter Mirkom
Kosmačem, Runkova 14, Ljubljana, kot
prodajalci ter Mirkom Kosmačem, Runkova
14, Ljubljana, kot kupcem, obe sklenjeni za
trisobno stanovanje v 5. etaži, v večstanovanjski stavbi na naslovu Kovorska cesta
1, Tržič, z ident. št. 32.E, vpisanem v vl. št.
1085/32, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Srečka Mrvarja,
Kovorska cesta 1, Tržič, do 1/2 in Jane Mrvar, Kovorska cesta 1, Tržič, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 4. 11. 1970 in 30. 3. 1975
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2008
Dn 2548/2005
Ob-2359/08
Okrajno sodišče v Litiji, je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
z Dn št. 2548/2005 z dne 30. 11. 2007, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
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Dn 26680/2006
Os-36558/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vinke Turk, Miklošičeva 24, Ljubljana, ki jo zastopa Biro M&T
d.o.o., Lipa 27, Velenje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, vpisano v
zemljiškoknjižnem vložku št. 194, parc. št.
1460/5, k.o. Brezovica, dne 4. 12. 2007, pod
opr. št. Dn 26680/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3.
1981, sklenjene med Antonom Marinkom,
Na Gulč 8, Brezovica pri Ljubljani (kot prodajalcem) in Vinko Turk, Miklošičeva 24, Ljubljana (kot kupovalko), glede nepremičnine,
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 194,
parc. št. 1460/5, k.o. Brezovica.
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 3. 1. 2008
Dn 16463/2007
Os-653/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Brede Polak, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, ki jo zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi
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vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z
identifikatorjem 109.E, vpisanem v podvl.
št. 3055/62, k.o. Stožice, dne 12. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 16463/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o. – s sedežem v Grosupljem, kot
prodajalcem in Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik, kot kupcem, za nepremičnino z identifikatorjem 109.E, sedaj garaža z
identifikatorjem 109.E, vpisana v podvl. št.
3055/62, k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
Koper in kupcema Kardelj Bojanom ter Tatjano, z dne 21. 1. 1974, št. L-192/VZ-PA,
za garažo z identifikatorjem 109.E, vpisana
v podvl. št. 3055/62, k.o. Stožice.
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 10. 1. 2008
Dn 24950/2007
Os-2261/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dimitrija Kosija, Kremžarjeva 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. G 24 v kleti, z ident. št. 120.E, podvl.
št. 3784/72, k.o. Zgornja Šiška, dne 1. 2.
2008, pod opr. Dn 24950/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G-1863 z dne 17. 10. 1978, sklenjene
med prodajalcem SGP Zidar Kočevje, Trg
zbora odposlancev 56, Kočevje in kupcem
Dimitrijem Kosijem, Ulica bratov Učakar 78,
Ljubljana, za boks št. 22, v kleti, na zahodni
strani stanovanjskega objekta P 3-4, v soseski ŠS-9 Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2008
Dn 1783/2003
Os-2267/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade
Bricelj, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 27.E, vpisano v podvl. št.
364.27, k.o. Nove Jarše, dne 9. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 1783/2003, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sporazuma o delitvi skupnega premoženja,
pridobljenega z delom v času trajanja zakonske zveze z dne 12. 5. 1987, po katerem
Nadi Bricelj pripada stanovanje z identifikatorjem 27.E, vpisano v podvl. št. 364.27, k.o.
Nove Jarše.
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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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008
Dn 23682/2007
Os-2315/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Elizabete Bratuž in Tatjane Šporar Bratuž, obe
Riharjeva 28, Ljubljana, ki ju obe zastopa
odvetnik Boris Goda, Dunajska 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z identifikatorjem 45.E, vložek
št. 5673/45, k.o. Trnovsko predmestje, dne
7. 1. 2008, pod opr. št. Dn 23682/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 22. 4. 1981,
sklenjene med darovalcem Nećak Svetozarjem in obdarjencem Nećak Dušanom,
za nepremičnino z identifikatorjem 45.E,
podvložek št. 5673/45, k.o. Trnovsko predmestje,
– pogodbe o razdelitvi in razdružitvi
skupnega premoženja z dne 22. 4. 1981,
sklenjene med Kuntarič Živo in Nećak Dušanom, za nepremičnino z identifikatorjem
45.E, podvložek št. 5673/45, 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2008
Dn 2208/2008
Os-2568/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mojce Kraševec,
Celjska ulica 4, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini s
parc. št. 1076/1, k.o. Bežigrad, delež 1/4,
dne 30. 1. 2008, pod opr. št. Dn 2208/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 482/11/91
z dne 19. 12. 1991, sklenjene med Občino
Ljubljana - Bežigrad, kot prodajalko in Pavlom Stergarjem, kot kupcem.
Pozivajo se 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 18. 2. 2008
Dn 31273/2006
Os-2571/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Bonifacije Gulič, Topniška 70, Ljubljana in Petra
Guliča, Beblerjev trg 7, Ljubljana, ki ju oba

zastopa odv. Vlasta Žagar iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
z identifikatorjem 77.E in 78.E, obe vpisani v
podvl. št. 3844/78, k.o. Bežigrad, dne 11. 1.
2008, pod opr. št. Dn 31273/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. S-1/77,78 z
dne 5. 2. 1971, s katero je investitor Gradbeno podjetje Tehnika, Ljubljana, prodal Poslovnemu združenju Smelt, enoinpolsobni
stanovanji št. 77 in 78, ki imata sedaj identifikatorja 77.E in 78.E, v k.o. Bežigrad;
– ugovora o zameni stanova z dne 24. 3.
1971, s katerimi sta Gulič Bonina in Gulič
Uroš, svoje stanovanje v Beogradu zamenjala s firmo Smelt, za stanovanje z identifikatorjem 77.E in 78.E, v objektu na Topniški
70 v Ljubljani, v k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008
Dn 22825/2007
Os-2573/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Marjana Toplaka, Dolenjska cesta 45 a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 20.E, podvl. 4405/20, k.o. Karlovško
predmestje, dne 24. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 22825/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Ingrad Celje in Kozina Heleno,
neznanega datuma, za nepremičnino z
identifikatorjem 20.E, podvl. 4405/20, k.o.
Karlovško 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 16013/2004
Os-2577/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Jasne Kumar, Maje Kumar, Petre Kumar in
Irene Kostić, vse Majde Vrhovnikove 32,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje v izmeri 42,35 m2, z identifikacijsko št. 03840/002, dne 11. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 16013/2004 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
10/83 z dne 23. 8. 1983, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana in Kumar Jožetom ter
Kumar Sprager Jasno, za stanovanje v izmeri 42,35 m2, ki ima identifikacijsko št. dela
stavbe 03840/002.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2008

Poklukarjeva 57a, Ljubljana in Palmirom
Scortegagna, Gosposka 10, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje št. 41 v IV. nadstropju;
– aneksa št. 59/78-05/20-41 z dne 10. 1.
1978, sklenjenega med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Adriano Erjavec
ter Palmirom Scortegagna;
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 27. 11. 1984, sklenjene med
prodajalcema Adriano in Palmirom Scortegagna, Glavarjeva 45, Ljubljana, ter kupcema Janjo in Janezom Šubelj, Červanova 9,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 41 v
IV. nadstropju, na Glavarjevi 45 v Ljubljani;
– menjalne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Antonom Šubljom in Janjo ter
Janezom Šubljom, za stanovanje št. 41 v IV.
nadstropju, na Glavarjevi 45 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 14. 2. 2008

Dn 10221/2004
Os-2580/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marjetke Križaj Čepon, Pod hribom
12, Horjul in Martina Križaj Ortar, Spodnje
Pirniče 9B, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za enoinpolsobno stanovanje št. 7, v drugem nadstropju na naslovu
Nanoška 26, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 7.E, podvložek št. 3864/7, k.o. Vič, dne
16. 1. 2008, pod opr. št. Dn 10221/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
98/70 z dne 15. 5. 1970, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje, ki ga je zastopal direktor Alojz Nebec in kupcem ZŽTP
Ljubljana, TP Ljubljana, ki ga je zastopal
direktor Frnac Štandekar, za enoinpolsobno stanovanje v neto izmeri 45,04 m2, št. 7,
v drugem nadstropju stanovanjske zgradbe
SV-6 Vič B-7.
Pozivajo se 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 7184/2004
Os-2581/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Joras Matka, Ulica Hermana Potočnika 21,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje in pomožni prostor na naslovu
Ulica Hermana Potočnika 21 v Ljubljani, z
identifikatorjem št. 33.E in 34.E, podvložek
št. 366/18, k.o. Nove Jarše, dne 15. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 7184/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 72-119-S z dne
16. 11. 1972, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis
Ljubljana, Korytkova 2, Ljubljana, ki ga je
zastopal direktor GFS Iko Ravnikar in kupcem Alojzem Jordanom, Pot na Rakovo jelšo 13b, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št. 21, v drugem nadstropju, v približni
površini 35,24 m2;
– pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne
1. 6. 1983, sklenjene med Alojzem Jordanom, Petrovičeva 7, Ljubljana in Branimirom ter Sonjo Ferencek, Kvedrova B5,
Ljubljana.
Pozivajo se 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 4751/2005
Os-2608/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lee Košak, Linhartova 66, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Janja Kapelj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 10 v 3. nadstropju, na naslovu
Linhartova 66 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 9.E, vpisano v podvložku št. 3706/11,
k.o. Bežigrad, dne 18. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 4751/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5.
1962, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana,
Beethovnova 11/VI, ki ga zastopa direktor
Leon Skaberne in kupcem Nuklearni inštitut
Jožef Stefan Ljubljana, Jamova 39, ki ga
je zastopal direktor Lucijan Šinkovec, za
stanovanja, ki jih gradi Zavod na območju
mesta Ljubljane v stolpnici S-2;
– kupne pogodbe z dne 12. 10. 1970,
sklenjene med Stanovanjsko enoto inštituta
Jožef Stefan Ljubljana in Lovrom Pičmanom, Linhartova 66, Ljubljana, za trisobno
stanovanje št. 10 v III. nadstropju, na Linhartovi 66 v Ljubljani;
– aneksa št. 1 h kupni pogodbi z dne
12. 10. 1976, sklenjene med Univerzo v
Ljubljani, Inštitutom Jožef Stefan, Ljubljana
in Lovrom Pičmanom, Linhartova 66, Ljubljana;
– kupne pogodbe z dne 9. 9. 1991, sklenjene med prodajalcem Viktorjem Frangežem, Linhartova 66, Ljubljana in kupovalko
Leo Košak, Cankarjeva 9, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 10 v III. nadstropju,
na Linhartovi 66 v Ljubljani, v skupni izmeri
75,37 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2008
Dn 5497/2001
Os-2609/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorazda Strajnarja, Tomšičeva ulica 16, Trebnje,
ki ga zastopa Mateja Ivana Peklaj, Tebra
s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 41 v 4. nadstropju,
na Glavarjevi 45 v Ljubljani, s kletnima prostoroma identifikatorjem št. 121.E, 122.E in
123.E, podvl. št. 2884/41, k.o. Bežigrad, dne
9. 1. 2008, pod opr. št. Dn 5497/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 337/77-05/2-41 z dne 23. 9. 1977,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska 13,
Grosuplje, ki ga zastopa generalni direktor
Alojz Nebec in kupcema Adriano Erjavec,
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Dn 8433/2004
Os-2610/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Justine Zgonc, Kamnogoriška 49,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 17 v četrtem nadstropju, na
naslovu Kamnogoriška 49, Ljubljana, z identifikatorjem št. 117.E, podvl. št. 2780/117,
k.o. Dravlje, dne 16. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 8433/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 75-5275/DG z dne 3. 9.
1975, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto,
Kettejev drevored 37 in kupcema Lojzetom
ter Justino Zgonc, Celovška 355, Ljubljana,
za stanovanje št. 17, v četrtem nadstropju
soseske ŠS-10, Draveljska gmajna.
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 14. 2. 2008
Dn 6529/2004
Os-2611/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Branka Tršeliča, Celovška 83, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 3, z identifikatorjem št. 150.E, vpisano v
podvložek št. 2122/150, k.o. Spodnja Šiška,
dne 18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 6529/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu garaže z dne
21. 12. 1964, sklenjene med prodajalcem
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška, Celovška 135, ki ga
zastopa direktor Miroslav Pleša in kupcem
Bojanom Jelnikarjem, Tržaška 139, Ljublja-
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na, za garažni boks št. 3 v izmeri 11,25 m2,
v poslovni stavbi ob Celovški cesti;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6.
1978, sklenjene med prodajalcem Bojanom
Jelnikarjem, Celovška 83, Ljubljana in kupcem Brankom Tršeličem, Celovška 83, Ljubljana, za garažo št. 3, v garažni stavbi ob
Celovški cesti 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 10348/2004
Os-2612/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožiče Lindič, Škerjančeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje in klet na naslovu Škerjančeva 6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 23.E
in 24.E, podvložek št. 1280/12, k.o. Štepanja vas, dne 16. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 10348/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o pogodbi o prodaji
stanovanja št. 3146/92 z dne 12. 10. 1992,
sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, ki ga je zastopal predsednik
IS SML Marjan Vidmar in kupovalko Marijo
Jarc, Škerjančeva 6, Ljubljana, za stanovanje št. 13, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše Škerjančeva 6 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 14. 2. 2008
Dn 15654/2004
Os-2648/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Miroslave Gartnar,
Potoče 6 b, Preddvor, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z identifikacijsko št. 49.E, vpisani v podvl. št. 2947/54,
k.o. Bežigrad, pod opr. št. Dn 15654/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6.
1995, sklenjene med Jovanič Ivo in družbo
Pristan d.o.o.,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 10.
1995, sklenjene med družbo Pristan d.o.o.
in Geržinič-Cvetko Ireno.
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
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Dn 26736/2007
Os-2649/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Alenke Moder Saje,
Glavarjeva 47, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z identifikacijsko št. 89.E, vpisani v podvl. št. 2228/89,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 26736/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 337/68 z dne 15. 11. 1968, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje
d.d., družbena lastnina in Jankom ter Otilijo
Moder.
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 35033/2004
Os-2654/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Brenčič Zmagoslava, Podgornikova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z identifikacijsko št. 77.E, vpisani v podvl. št. 4344/77, k.o. Vič, pod opr.
št. Dn 35033/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. G-892 z
dne 9. 1. 1969, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs in Olgo Godina.
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 31104/2004
Os-2651/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jožice Potokar, Glinškova ploščad 18, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
identifikacijsko št. 1734-1148-87 (stanovanje 36/V, Glinškova ploščad 18, Ljubljana),
k.o. Ježica, pod opr. št. Dn 31104/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 90/80-05/20-99 z dne 7. 4. 1980,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. In Lavrač Ivom.
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 8736/2006
Os-2656/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleksandra Marklja,
Dobovičnikova 80, Vrhnika, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini s parc. št.
443/2, vpisani v vložku št. 2017, k.o. Dravlje, pod opr. št. Dn 8736/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o oddaji stavbnega
zemljišča za gradnjo v območju urejanja ŠP
4/1-Avtotehna z dne 15. 7. 1997, sklenjene
med Mestno občino Ljubljano in družbo Link
d.o.o. Inženiring in proizvodnja telekomunikacijskih sistemov.
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 14946/2004
Os-2652/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žige Polca, Cesta 20.
junija 2, Zagorje ob Savi, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvložku št. 2946/53, k.o. Stožice, dne
18. 12. 2007, pod opr. št. Dn 14946/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med RS in Anito Murgelj, Ulica
narodne zaščite 13, Ljubljana,
– darilne pogodbe, sklenjene med Murgelj
Anito in Murgelj Antonom z dne 15. 10. 1992.
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 5203/2004
Os-2796/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Oprešnik Pavline,
Ulica Jana Husa 10, Celje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
1756-1079-011 vpisani v vl. št. 2368/1,
k.o. Črnuče, dne 10. 1. 2008, pod opr. št
Dn 5203/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Elma Ljubljana in Staninvest Ljubljana, za stanovanje v soseski BS-109/I, v
stolpiču S-7 v Črnučah,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4.
1978, sklenjene med Zlobko Branko, Cesta
24. junija 84, Črnuče in Milašinčič Antonom,
Pot v Hrastovec 7, Črnuče, za stanovanje
št. 23 v 5. nadstropju, v soseski BS-109/I,
k.o. Črnuče.
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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2008

Dn 5017/2004
Os-2802/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bugarski Vojkota, Šarhova 32, Ljubljana, ki ga zastopa JUS-KO
d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana, dir. Nerat
Rupnik Jožefa, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1470/43
– stanovanje št. 43 v 8. nadstropju, Šarhova
ul. 32, Ljubljana, z ident. št. 1736-0988-043,
k.o. Brinje I, dne 10. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 5017/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 10. 12. 1966, št. 451,
sklenjene med GP Obnova Ljubljana in Čadež Janezom, Vodovodna 32, Ljubljana, za
garsonjero št. 43 v VIII. nadstropju, v stolpnici S-6.
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 14. 2. 2008

Dn 22177/2001
Os-2797/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Ostrež Franca in
Ostrež Marije, oba Šišenska c. 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1739-6004-055 in z ident.
št. 1739-6004-056, vpisani v vl. št. 4463/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 13. 7. 2007, pod opr.
št. Dn 22177/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana Šiška in GP Tehnika,
za stanovanje št. 27 v 4. nadstropju ob Šišenski cesti.
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 14. 2. 2008
Dn 5148/2004
Os-2798/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vičič Marka, Cesta v
Mestni log 40, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 5425/75 – stanovanje št. 3, v 2. nadstropju 3. stopnišča, s shrambo, Cesta v Mestni
log 40, Ljubljana, z ident. št. 1722-0762-225,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 10. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 5148/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 466-1070/91 z dne
22. 1. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana Center in Vičič Markom, Cesta v Mestni
log 40, Ljubljana, za stanovanje v 2. nadstropju, 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 14. 2. 2008
Dn 5294/2004
Os-2799/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tavčar Janje, Brodarjev trg 5, 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 vl. št. 1480/115 – stanovanje št .115, z ident. št. 1730-1681-115,
k.o. Moste, dne 18. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 5294/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 839/1-06/92 z dne 5. 5. 1992, sklenjene

med Železniškim gospodarstvom Ljubljana
in Pilipović Milanom, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana, za stanovanje št. 15, v hiši
Trg oktobrske revolucije 5, 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 25. 2. 2008
Dn 13223/2006
Os-2800/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ksenije Juntez, Artačeva 6, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Jana
Mazi, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 42.E, podvl.
1436/42, k.o. Brinje I, dne 9. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 13223/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad in Hrast Francem, za garažni
boks št. 42, v objektu A, na soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, ki stoji na parc. št. 246/3, k.o.
Brinje (sedaj nepremičnina z identifikatorjem
42.E, podvl. 1436/42, k.o. Brinje I).
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 18. 1. 2008
Dn 5004/2004
Os-2801/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čermelj Alenke, Šarhova 32, Ljubljana, ki jo
zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska c. 4,
Ljubljana, dir. Nerat Rupnik Jožefa, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1470/41 – stanovanje št. 41
v 8. nadstropju, Šarhova ul. 32, Ljubljana, z
ident. št. 1736-0988-041, k.o. Brinje I, dne
10. 1. 2008, pod opr. št. Dn 5004/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6.
1966, št. 371/2, sklenjene med GP Obnova
Ljubljana in Krpač Cirilom, Masarykova 19,
Ljubljana, za stanovanje št. 41 v 8. nadstropju, v soseski VI Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1982, sklenjene med Krpač Cirilom, Šarhova 32, Ljubljana in Čermelj Alenko, Jeranova 11, Ljubljana, za stanovanje št. 41 v 8.
nadstropju, Šarhova 32, 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 14. 2. 2008
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Dn 2504/2007
Os-2803/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Slapšak Vere, Tržaška cesta 51, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični, vpisani v vl.
št. 4395/33 – stanovanje št. 33, z ident. št.
1723-2758-205, k.o. Vič, dne 28. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 2504/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
21. 9. 1965, št. 590/63, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič
Rudnik in Slapšak Borisom, Langusova 16,
Ljubljana, za stanovanje št. 33 v 1. nadstropju, parc. št. 781/3, 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 14. 2. 2008
Dn 5220/2004
Os-2804/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Rahne Polonce in
Verdnik Janeza, oba Polje cesta XII/8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1772-1293-027 in
z ident. št. 1772-1293-028, vpisani v vl. št.
1998/1, k.o. Slape, dne 14. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 5220/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6. 3.
1992, sklenjene med Združenim podjetjem
Iskra Avtomatika in Žerdin Katarino, Polje c.
12/8, za stanovanje v 1. nadstropju, v hiši
Polje c. 12/8.
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
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2008
Dn 4694/2004
Os-2926/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gašpar Ane, Neubergerjeva 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem 9.E
in 10.E, podvl. št. 2855/5, k.o. Bežigrad, dne
9. 1. 2008, pod opr. št. Dn 4694/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 572/3-a z dne 13. 3. 1968, sklenjene
med Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana
in Pejič Zvonimirjem, za nepremičnini, ki imata sedaj identifikator 9.E in 10.E, podvl. št.
2855/5, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2008
Dn 12641/2005
Os-2927/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka
Ravnikarja, Lambergerjeva 3, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Sergij Simšič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 69/14, vpisano v vl. št.
477, k.o. Bežigrad, dne 7. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 12641/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. SP-190/70
z dne 25. 12. 1970, sklenjene med Časopisnim in grafičnim podjetjem Delo Ljubljana,
kot prodajalcem in Ravnikar Stanetom, kot
kupcem, za nepremičnino parc. št. 69/14,
vpisano v vl. 477, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2008
Dn 7523/2005
Os-2928/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Hudovernika, Linhartova cesta 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 92.E, podvl. št.
3763/92, k.o. Bežigrad, dne 7. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 7523/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Biserko Božičnik Križanec in Andrejem
Hudovernikom, za stanovanje z identifikatorjem 92.E, podvl. št. 3763/92, k.o. Bežigrad, z dne 14. 9. 1994.
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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 27. 2. 2008
Dn 14149/2005
Os-2959/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Glavnik Stanislava, Rakovniška 3, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje v izmeri 45,05 m2, z identifikacijsko št. dela stavbe 03339/017, v k.o.
Sp. Šiška, dne 28. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 14149/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1132/62/-64
z dne 20. 6. 1964, sklenjene med Skladom
za zidanj stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška in kupovalko Rezko Varlec, za enoinpolsobno stanovanje v 4. nadstropju, v hiši
št. blok B, na Mazijevi ulici v Sp. Šiški.
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 4. 3. 2008
Dn 15050/2003
Os-2960/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Polonce Lavš, Ul.
bratov Učakar 56, Ljubljana, ki jo zastopa
Ataurus – Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 26.E, vpisano v
podvl. št. 4497/53, k.o. Zgornja Šiška, dne
29. 1. 2008, pod opr. št. Dn 15050/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. G-1741 z dne 30. 8. 1976, za
garažni boks št. 3, ki ima sedaj identifikator
26.E, vpisan v podvl. št. 4497/53, k.o. Zgornja 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 4. 3. 2008
Dn 15049/2003
Os-2961/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Polonce Lavš, Ul. bratov Učakar 56, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus – Andrej Perdan
s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem
121.E, vpisano v podvl. št. 4497/40, k.o.

Zgornja Šiška, dne 28. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 15049/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 76-5299 z dne
19. 1. 1976, za enosobno stanovanje, ki ima
sedaj identifikator 121.E, vpisan v podvl. št.
4497/40, k.o. Zgornja 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 4. 3. 2008
Dn 13057/2006
Os-2962/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Zaviršek, Rožanska 4, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 107.E, vpisano v podvl. št.
4024/20, k.o. Bežigrad, dne 12. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 13057/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 55/1 z dne
16. 3. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana, Vojkova 1 in Službo
družbenega knjigovodstva pri NB Jugoslavije, Centrala za SR Slovenijo, za dvosobno
stanovanje 21/II. nadstropju (sedaj nepremičnina z identifikatorjem 107.E, vpisano v
podvl. št. 4024/20, k.o. Bežigrad),
– kupoprodajne pogodbe št. 95-82/90-04
z dne 25. 3. 1991, sklenjene med Službo
družbenega knjigovodstva v Republiki
Sloveniji, podružnica Ljubljana, Titova 66
in Dragico Zaviršek, Rožanska 4, Ljubljana, kot kupovalko, za dvosobno stanovanje 21/II. nadstropju (sedaj nepremičnina z
identifikatorjem 107.E, vpisano v podvl. št.
4024/20, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
Dn 13546/2004
Os-2963/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Lovrenčič, Vojkova cesta 87, Ljubljana, ki jo zastopa Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v
izmeri 28,41 m2, z identifikacijsko št. dela
stavbe 01565-155, v k.o. Stožice, dne 28. 1.
2008, pod opr. št. Dn 13546/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
BS-3ST-2182/81 z dne 2. 6. 1981, sklenjene med SOZD ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga je zastopal Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring in Anico Lavrenčič,
roj. 1942, za stanovanje št. 93/XII, v izmeri
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Št.

28,41 m2, v objektu BS-3 Stožice, na naslovu Vojkova cesta 87 v Ljubljani,
– dodatka k kupoprodajni pogodbi št.
BS-3ST-2182/81 z dne 2. 6. 1981, z dne
8. 3. 1982, med ZGP Giposs Ljubljana,
Dvoržakova 5, ki ga je zastopal Staninvest
Ljubljana in Anico Lavrenčič, roj. 1942, kot
kupovalko, za stanovanje št. 93/XII, v izmeri
28,41 m2, v objektu BS-3 Stožice, na naslovu Vojkova cesta 87 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 4. 3. 2008

nje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 182/93 z
dne 18. 3. 1993, o prodaji stanovanja št.
8, v skupni izmeri 41,03 m2, v 3. nadstropju
stanovanjskega bloka v Velenju, Stantetova
19, ki stoji na parc. št. 2429/1, k.o. Velenje,
ki je bila sklenjena med prodajalko Občino
Velenje, Sekretariatom za javne gospodarske zadeve, zastopanem po sekretarju sekretariata Tonetu Brodniku ter kupcema Jankom Ojsterškom, EMŠO 0605951500355 in
Karino Ojsteršek, EMŠO 2012962505193,
oba stanujoča v Velenju, Stantetova 19;
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 182/93 z dne 12. 12. 1996 o dokončnem
poplačilu preostanka kupnine za stanovanje
iz kupoprodajne pogodbe št. 182/93, ki je
bil sklenjen med pravnim naslednikom prvotnega prodajalca Stanovanjskim skladom
Občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, zastopanem po predsedniku upravnega odbora
Jankom Luknerjem ter kupcema Jankom
Ojsterškom, EMŠO 0605951500355 in Karino Ojsteršek, EMŠO 2012962505193, oba
stanujoča v Velenju, Stantetova 19.
Nepremičnina je v zemljiški knjigi tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 3453/99, k.o.
Velenje, z oznako 99.E, stanovanjski del
št. 99 v 5. etaži, Stantetova ulica 19, 3329
Velenje, v izmeri 42,41 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Zlatice Golja, EMŠO 2702953506221,
Stantetova 19, 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 kupoprodajne pogodbe in aneksa
št. 1 h kupoprodajni pogodbi oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Zlatice Golja.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 3. 2008

Dn 10892/2004
Os-2964/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Danice Oblak, Rusjanov trg 9, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 276.E, vpisano v podvl. št.
2021/276, k.o. Slape, dne 29. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 10892/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe z dne 30. 5. 1990
in dopolnilo k pogodbi z dne 30. 5. 1990,
sklenjene med Oblak Danico ter Nikolajem
in Cerkovnik Bojanom ter Majdo, za zamenjavo stanovanja št. 116, na Rusjanovem
trgu 9 v Ljubljani, s hišo, stoječo na parc. št.
672/1, 673, k.o. Gameljne.
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 4. 3. 2008
Dn 14162/2004
Os-2965/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Usenik Mirka, Mazijeva 11, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje v izmeri 50,19 m2, z identifikacijsko št. 03339/2001, dne 29. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 14162/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, darilne pogodbe z dne 3. 2.
1978, sklenjene med Usenik Ivano in Usenik Mirkom, za dvosobno stanovanje v pritličju bloka na Štefanovi 17 v Ljubljani, stoječ na parc. št. 698, 699 in 701, vse k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008

Dn 13559/2004
Os-2966/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Hiršman, Preglov trg 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 20.E, vpisano v podvl. št.
2060/20, k.o. Slape, dne 1. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 13559/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 230/83 z
dne 26. 5. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring Ljubljana kot prodajalcem in Poženel Borisom
ter Poženel Kržič Lilijano, kot kupcema, za
stanovanje št. 20 v II. nadstropju, v izmeri
55,31 m2 (sedaj nepremičnino identifikatorjem 20.E, vpisano v podvl. št. 2060/20, k.o.
Slape).
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 4. 3. 2008
Dn 2229/2006
Os-534/08
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
26. 11. 2007 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe za poslovni prostor v
bruto izmeri 77 m2, ki se nahaja v poslovnem objektu na Izlakah, ki stoji na parc. št.
301, k.o. Izlake, z dne 2. 7. 1993, sklenjene
med prodajalko Medijske Toplice d.d., Kidričeva 4a, Zagorje in kupcem Spekter d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 7 ter
– pogodbe o uskladitvi dejanskega in
zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnino
parc. št. 301/3, funkcionalni objekt 5a 08 m2
in parc. št. 301/3, poslovna stavba 4a 97 m2,
vpisane v vl. št. 343, k.o. Izlake, sklenjene
dne 10. 10. 2000, med prodajalko Medijske
Toplice d.d., Kidričeva 4a, Zagorje in kupcem
Spekter d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7,
s katerima je kupec Spekter d.o.o. pridobil lastninsko pravico na parc. št. 301/3 in
št. 301/4, k.o. Izlake, do 867/10.000 glede
na celoto.
Originala pogodb sta se po izjavi predlagatelja Spekter d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 7, ki ga zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik,
Kešetovo 4, Trbovlje, izgubil. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Spekter d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 7, do 867/10.000. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o
zemljiški knjigi 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 Trbovljah
dne 8. 1. 2008
Dn 586/2008
Os-3179/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Zlatice Golja, Stantetova ul. 19, Velenje, ki jo zastopa
Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita 2, Vele-

Stran

Amortizacije
N 395/2007
Os-2881/08
Na predlog predlagateljice Čepič Kristine, Smokuč 17, 4274 Žirovnica, 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: 8 delnic Pharmakon d.d., oznake G, št. 00419-00426.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 2. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 840/2007
Os-2475/08
Okrožno sodišče v Celju je v skladu z določbo 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku za začasno
zastopnico tožene stranke, Biazol Renato, v
postopku razveze zakonske zveze postavilo
Lucijo Pintar, višjo pravosodno svetovalko

Stran
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pri Okrožnem sodišču v Celju, stanujočo
Rožni vrh 28, Šmartno v Rožni dolini. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
v postopku, dokler tožena stranka oziroma
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler CSD ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2008
II P 383/2007
Os-27218/07
Okrožno sodišče v Kranju je po predsednici senata, okrožni sodnici Romani Čemažar, v pravdni zadevi tožeče stranke Sandre
Dart, Trg Prešernove brigade 8, Kranj, ki jo
zastopa France Goličič, odvetnik v Kranju,
zoper toženi stranki: 1. Aleksandra Ronalda Ewarda Darta, neznanega bivališča, ki
ga zastopa začasni zastopnik Tomaž Osolnik, odvetnik v Škofji Loki, Kapucinski trg
7, Škofja Loka in 2. mld. Luciji Antič, Trg
Prešernove brigade 8, Kranj, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP Aleksandru
Ronaldu Ewardu Dartu, neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Tomaža Osolnika, Kapucinski trg
7, Škofja Loka.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 9. 2007
P 597/2007
Os-1979/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Mandić Draginje,
Ljubljanska cesta 21a, Kamnik, ki jo zastopa Valerija Brglez Majkus, odvetnica iz
Ljubljane, proti toženi stranki Nedeljku Mandiću, naslov neznan, ki ga zastopa začasna
zastopnica Maja Butala Pišek iz Ljubljane,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 23. 1.
2008 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki Nedeljku Mandiću se imenuje odvetnica Maja
Butala Pišek, Kersnikova 5, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2008
P 3027/2007
Os-2546/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Sedije Delismailovič,
Kamniška 28, Radomlje, proti toženi stranki Semirju Delismailoviču, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 14. 2.
2008 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Semirju Delismailoviču se imenuje odvetnik
Cegnar Primož, Cigaletova 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2007
II P 2916/2007
Os-3505/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Colnar, v pravdni zadevi tožeče stranke Alije Begića, Slomškova 14 a,
Ljubljana, ki ga zastopa Marjan Sušnik,
odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko
Karla Koširja, neznanega naslova, zaradi
sklenitve najemne pogodbe za stanovanje (pcto. 2.950,00 EUR), dne 19. 3. 2008
sklenilo:
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toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Maja Butala Pišek, Kersnikova 5,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala vse do takrat, 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 19. 3. 2008
Z 19/2007
Os-2488/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Mojci Puc Štefanič, upnika RS,
Ministrstva za finance, DURS Koper, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Koper, zoper dolžnika: Boljat Majski, Portorož,
Seča 101, zaradi ustanovitve zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah, na podlagi petega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi
s 15. členom ZIZ, sklenilo.
dolžniku: Boljat Majski se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Davorin Kranjc
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 2. 2008
N 1/2007
Os-3268/08
Okrajno sodišče v Sevnici je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, s sklepom opr. št. N 1/2007 z
dne 18. 3. 2008, nasprotnemu udeležencu
Francu Goletu, neznanega bivališča, postavilo začasnega zastopnika Janka Kovaljeva,
Gabrijele 14, p. Krmelj in nasprotnemu udeležencu Henriku Goletu, neznanega bivališča, začasno zastopnico Mihaelo Gole, Mali
Cirnik 25/a, Šentjanž. Začasna zastopnika
bosta zastopala nasprotna udeleženca, vse
dokler ne bosta sama ali njuna pooblaščenca nastopila pred sodiščem oziroma dokler
pristojni organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 18. 3. 2008
P 45/07
Os-3181/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zdenka Benčiča,
Vrhpolje 11, 6240 Kozina, ki ga zastopa
odvetnik Dušan Železnik iz Sežane, Pod
Sablanico 6, zoper tožene stranke: 1. Albino
Kolona, Via Pasquale, Revoltella 11, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Adriano Gregori, Via Peonie 3, Opčine, Italija,
3. Draga Gregorija, Padriče 30, Bazovica,
4. Mileno Harej, Tomšičeva 94, 4270 Jesenice, 5. Magdo Ražem, Zvonimira Miloša
20, 6310 Izola, 6. Štefko Obid, Na Hribih 11,
5220 Tolmin, 7. Amalijo Štok, Grand Rue 13,
Mily Seola Foret, Francija, sedaj neznanega
bivališča in 8. Malvino Štok, 231 bd Pasteur,
Pavillus Bois, Line, Francija, sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske
pravice s priposestvovanjem (pcto 1.000,00
EUR), na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku 1.,
7. in 8 toženki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico
iz Sežane, Ul. 1. maja, ki bo toženke v tem

postopku zastopal vse do takrat, dokler toženke ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 3. 2008
P 101/07
Os-3182/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Milene Starc, Veliko
Polje 21, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, Ulica 1. maja, zoper tožene stranke: 1. Alojza Brajdiha, Veliko Polje
20, 6210 Sežana, 2. Emilijo Brajdih, Veliko
Polje 20, 6210 Sežana, 3. Karlino Čehovin,
Stomaž 10, 6210 Sežana, 4. Jožeta Brajdiha, Veliko Polje 20, 6210 Sežana, 5. Angelo
Škapin, Jakovce 1, 6210 Sežana, 6. Emo
Brajdih, Via Mazzini 6, Bologna, Italija, sedaj
vsi neznanega bivališča in 7. Nado Fratnik,
Kobdilj 5 c, 6222 Štanjel, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem
(pcto 8.000,00 EUR), na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 1. – 6. tožencu postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo 1. – 6. toženca v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler toženci ali
njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 3. 2008

Oklici dedičem
D 810/2007
Os-2543/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Pajk,
roj. 22. 9. 1919, umrli 24. 1. 2007, s stalnim
prebivališčem v Šentrupertu, Mala breza 16,
nazadnje stan. v Nemčiji, Düsseldorf, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči po zapustnici naj bi prišli v poštev dediči 1., 2. ali 3. dednega reda, ki pa sodišču
niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica na oglasni deski sodišča in tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2008
II D 632/2007
Os-2884/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem
Ludviku Rottnerju, umrlem 17. 11. 1972, roj.
1. 6. 1894, jugoslovanskemu državljanu,
upok., poročenem, nazadnje stan. Šarhova ul. 11, Maribor, je bil po sodišču znanih
podatkih in po navedbah dedinje, zap. pranečakinje, zapustnik poročen enkrat, z Ernestino Rottner, ki je zapustnika preživela,
vendar umrla dne 5. 5. 1986.
Edina dedinja po njej je bila njena nečakinja Erika Sluga, roj. 18. 5. 1920, nazadnje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stan. Marelenfeldgasse 39, Graz, Avstrija.
Dedinja se je iz navedenega naslova preselila, sodišču pa ni uspelo pridobiti podatka o
njenem novem naslovu.
Sodišče zato poziva dedinjo zap. pokojne vdove Ernestine Rottner, umrle dne 5. 5.
1986, njeno nečakinjo Eriko Sluga, neznanega prebivališča oziroma naslova nekje v
Avstriji, da se priglasi sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica, v skladu z 206.
členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerim bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2008
D 136/2005
Os-2321/08
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče zapuščinski postopek po pokojni Emiliji Kravanja, pok. Avguština, roj. 19. 6. 1908, s stalnim bivališčem Via Po N. 15, Padova, Italija,
ki je umrla v Podbrdu 23. 12. 2004.
Kot njeni zakoniti dediči pridejo v poštev
tudi nečaki Walter Kravanja, Lili Kravanja in
Hermina Kravanja, otroci pokojnega brata
Alojza Kravanja, katerih prebivališče pa ni
znano in jih sodišče poziva, da se v 1 letu
po objavi tega oklica priglasijo pri tem sodišču kot dediči.
Navedenim dedičem neznanega bivališča je bila postavljena skrbnica za poseben
primer Nada Nanut, Podmelec 49/c, Most
na Soči.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 2. 2008
D 23/2008
Os-2898/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po Volarič Jožefi, roj. 1. 4. 1900, v
Mlinskem, z zadnjim znanim prebivališčem
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Montevideo, Uragvaj, ki je bila razglašena
za mrtvo. Kot datum njene smrti pa je bil
določen 2. 4. 1970.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje na podlagi zakona njeni otroci, katerih
osebni podatki niso znani, niti se ne ve, kje
stanujejo. Sodišče jih zato s tem oklicem
poziva, da se v roku enega leta od njegove
objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 3. 2008

Oklici pogrešanih
N 73/2007
Os-2958/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Bizaj Dajane, Podsabotin 39, Kojsko, ki jo zastopa odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, postopek
za razglasitev za mrtvega Pintar Štefana
pok. Jožefa, Podsabotin 12, ki ga zastopa skrbnik, Center za socialno delo Nove
Gorice, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
O pogrešanem razen izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in
zemljiško-knjižnega izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Pintar Štefana, naj to prijavijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 3. 2008

Stran
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Ustanovitve
CELJE
Rg-557/08
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2008/00068 z dne 16. 1.
2008 pod št. vložka 1/09790/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2372606
Firma: F & G LOGISTIKA proizvodnja,
trgovina, storitve d.o.o.
Skrajšana firma: F & G LOGISTIKA
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Griže 46, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: OGRADI FERDINAND,
Graščinska cesta 13, 3302 GRIŽE, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop
10. 1. 2008; OBLAK GORAZD, Griže 46,
3302 GRIŽE, osnovni vložek: 3.750 EUR,
ne odgovarja, vstop 10. 1. 2008.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor OGRADI FERDINAND, Graščinska
cesta 13, 3302 GRIŽE, imenovanje: 10. 1.
2008, zastopa samostojno, brez omejitev;
prokurist OBLAK GORAZD, Griže 46, 3302
GRIŽE, imenovanje: 10. 1. 2008.
Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 68/2008 z dne 16. 1.
2008.
Rg-25802/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/01792 z dne 18. 9.
2007 pod št. vložka 1/09545/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2317907
Firma: NERVA storitve, trgovina, svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: NERVA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Oblakova ulica 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: VOGLAR DAMIJANA,
Oblakova ulica 20, 3000 CELJE, osnovni
vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
5. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VOGLAR DAMIJANA, Oblakova ulica
20, 3000 CELJE, imenovanje: 5. 9. 2007.
Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register
s sklepom sodišča Srg 1792/2007 z dne
18. 9. 2007.
Rg-35746/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02929 z dne 28. 12.
2007 pod št. vložka 1/09769/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 2366266
Firma: IMP KLIMA CELJE, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IMP KLIMA CELJE
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Delavska cesta 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: KLIMA CELJE, industrija
aerotermičnih naprav d.d., Delavska cesta
5, 3000 CELJE, osnovni vložek: 7.500 EUR,
ne odgovarja, vstop 10. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZUPANC ALEŠ, Pod Gradom 2, 3000
CELJE, imenovanje: 10. 12. 2007, zastopa
samostojno, brez omejitev.
Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register
s sklepom sodišča Srg 2929/2007 z dne
28. 12. 2007.

KOPER
Rg-36425/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2008/00020 z dne 9. 1.
2008 pod št. vložka 1/07963/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2335158
Firma: EKVIVAL, prevajalske in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EKVIVAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šolska ulica 34, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: MUZICA SNJEŽANA, Šolska ulica 34, 6000 KOPER, osnovni vložek: 3.825 EUR, ne odgovarja, vstop 13. 12.
2007; MUZICA LUCJAN, Šolska ulica 34,
6000 KOPER, osnovni vložek: 3.675 EUR,
ne odgovarja, vstop 13. 12. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MUZICA SNJEŽANA, Šolska ulica 34,
6000 KOPER, imenovanje: 13. 12. 2007;
prokurist MUZICA LUCJAN, Šolska ulica 34,
6000 KOPER, imenovanje: 13. 12. 2007.

KRANJ
Rg-36500/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je
s sklepom Srg št. 2007/02879 z dne 9. 1.
2008 pod št. vložka 1/09129/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2371278
Firma: ALPSKI ODMEVI, trženje in prireditve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPSKI ODMEVI,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta svobode 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 25.000 EUR
Ustanovitelji: BERČON MATJAŽ, Zasip, Dolina 5, 4260 BLED, osnovni vložek:

25.000 EUR, ne odgovarja, vstop 18. 12.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BERČON MATJAŽ, Zasip, Dolina 5,
4260 BLED, imenovanje: 18. 12. 2007, zastopa samostojno, brez omejitev.

LJUBLJANA
Rg-83/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2008/00046 z dne 11. 1.
2008 pod št. vložka 1/48916/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2371529
Firma: ŠPORTNI PARK R, storitve in
športni marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPORTNI PARK R
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Škrjančevo 19, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: CERAR METOD, Škrjančevo 19, 1235 RADOMLJE, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop 15. 11.
2007; MARINŠEK MATJAŽ, Pelechova cesta 77, 1235 PRESERJE PRI RADOMLJAH,
osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja,
vstop 15. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor CERAR METOD, Škrjančevo 19, 1235
RADOMLJE, imenovanje: 15. 11. 2007, zastopa samostojno.; prokurist MARINŠEK
MATJAŽ, Pelechova cesta 77, 1235 PRESERJE PRI RADOMLJAH, imenovanje:
15. 11. 2007, zastopa samostojno.
Rg-1639/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2008/00343 z dne 23. 1.
2008 pod št. vložka 1/49068/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2372711
Firma: ZILE, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZILE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot v Hrastovec 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: KARIĆ MIRZA, Rapatica
b.b., SREBRENIK, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop 10. 1. 2008.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KARIĆ MIRZA, Rapatica b.b., SREBRENIK, imenovanje: 10. 1. 2008, zastopa
samostojno.; direktor SLEVEC ERIK, Pot v
Hrastovec 1, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 1. 2008, zastopa samostojno.
Rg-32547/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13666 z dne 27. 11.
2007 pod št. vložka 1/48488/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2348764
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Firma: NEPREM svetovanje, znanstveno raziskovanje in nepremičninsko posredovanje d.o.o.
Skrajšana firma: NEPREM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brest 51, 1292 IG
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: KOVAČ MIRAN, Brest 51,
1292 IG, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne
odgovarja, vstop 6. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOVAČ MIRAN, Brest 51, 1292 IG,
imenovanje: 6. 11. 2007.

vljalci strojev, vpis 8. 5. 2006; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 8. 5.
2006; 50501 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi, vpis 8. 5. 2006; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 8. 5.
2006; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 8. 5.
2006; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 8. 5. 2006; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 8. 5. 2006; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 8. 5. 2006; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, vpis 8. 5. 2006; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
8. 5. 2006; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov, vpis
8. 5. 2006; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 8. 5. 2006; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 8. 5. 2006; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami, vpis 8. 5. 2006; 51230
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 8. 5.
2006; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 8. 5. 2006; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 8. 5. 2006;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 8. 5. 2006; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis 8. 5.
2006; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 8. 5. 2006; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 8. 5. 2006; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 8. 5. 2006;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 8. 5. 2006;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 8. 5. 2006; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 8. 5. 2006; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 8. 5. 2006;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
8. 5. 2006; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 8. 5. 2006; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV napravami, vpis 8. 5. 2006;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 8. 5. 2006;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 8. 5. 2006; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
8. 5. 2006; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 8. 5.
2006; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 8. 5. 2006; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 8. 5. 2006; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 8. 5. 2006; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 8. 5.
2006; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 8. 5. 2006; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 8. 5. 2006;
51810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 8. 5. 2006; 51820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 8. 5. 2006;
51830 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 8. 5. 2006; 51840 Trgovina na
debelo z računalniško opremo, vpis 8. 5.
2006; 51850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo, vpis 8. 5. 2006; 51870
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis

Rg-34506/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/14802 z dne 17. 12.
2007 pod št. vložka 1/48680/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2360691
Firma: ZULBEARI gradbeno podjetje
d.o.o.
Skrajšana firma: ZULBEARI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Videm 02, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ZULBEARI ELMEDIN, Kamenjane b.š., KAMENJANE, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 27. 11.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZULBEARI ELMEDIN, Kamenjane
b.š., KAMENJANE, imenovanje: 27. 11.
2007, zastopa samostojno.; prokurist
BAFQARI HAQIM, Videm 02, 1380 CERKNICA, imenovanje: 27. 11. 2007.
Rg-34791/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13121 z dne 19. 12.
2007 pod št. vložka 1/48693/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2345994
Firma: GRANTRAN prevozi in storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: GRANTRAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta 15, 1312 VIDEM DOBREPOLJE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: GRANDOVEC ANTON,
Cesta 15, 1312 VIDEM DOBREPOLJE,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop 28. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GRANDOVEC ANTON, Cesta 15,
1312 VIDEM DOBREPOLJE, imenovanje:
28. 9. 2007, zastopa samostojno.
Rg-34996/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/14426 z dne 20. 12.
2007 pod št. vložka 1/48667/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2352621
Firma: ILUVIZIJA, filmska produkcija,
Šinkov Turn 23, Vodice
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Šinkov Turn 23, 1217 VODICE
Ustanovitelji: VRTAČNIK ADRIJAN, Šinkov Turn 23, 1217 VODICE, ne odgovarja,
vstop 19. 6. 2007; VRTAČNIK KRISTJAN,
Šinkov Turn 23, 1217 VODICE, ne odgovarja, vstop 19. 6. 2007; VRTAČNIK SEBASTJAN, Šinkov Turn 23, 1217 VODICE, ne
odgovarja, vstop 19. 6. 2007.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VRTAČNIK ADRIJAN, Šinkov Turn
23, 1217 VODICE, imenovanje: 19. 6. 2007,
zastopa samostojno.

MARIBOR
Rg-13366/06
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2006/00599 z dne 8. 5.
2006 pod št. vložka 1/12888/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2189739
Firma: BIO-LOGISTIK, pridobivanje
energetskih surovin, storitve, trgovina,
gradbeništvo, promet in poslovne dejavnosti d.o.o.
Skrajšana firma: BIO-LOGISTIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska ulica 122, 2310
SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ VLADIMIR,
Aljaževa ulica 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop 8. 5. 2006.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PETROVIČ VLADIMIR, Aljaževa ulica
2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, imenovanje: 8. 5. 2006, brez omejitev.
Dejavnost: 11100 Pridobivanje surove
nafte in zemeljskega plina, vpis 8. 5. 2006;
11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja
nahajališč, vpis 8. 5. 2006; 12000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud, vpis 8. 5. 2006;
13100 Pridobivanje železove rude, vpis 8. 5.
2006; 13200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude, vpis 8. 5.
2006; 14110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna, vpis 8. 5. 2006; 14210 Pridobivanje gramoza in peska, vpis 8. 5. 2006;
14220 Pridobivanje gline in kaolina, vpis 8. 5.
2006; 14300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil, vpis 8. 5. 2006; 14400 Pridobivanje
soli, vpis 8. 5. 2006; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, vpis 8. 5. 2006; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja, vpis 8. 5. 2006;
15940 Proizvodnja drugih fermentiranih pijač
in sadnih vin, vpis 8. 5. 2006; 15950 Pro
izvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja, vpis 8. 5. 2006; 26700 Obdelava naravnega kamna, vpis 8. 5. 2006; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 8. 5. 2006;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
vpis 8. 5. 2006; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 8. 5. 2006; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 8. 5. 2006;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov, vpis 8. 5. 2006; 45240
Gradnja vodnih objektov, vpis 8. 5. 2006;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok, vpis 8. 5. 2006; 45310 Električne
inštalacije, vpis 8. 5. 2006; 45320 Izolacijska
dela, vpis 8. 5. 2006; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 8. 5. 2006;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
8. 5. 2006; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 8. 5. 2006; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 8. 5.
2006; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis 8. 5.
2006; 45441 Steklarska dela, vpis 8. 5. 2006;
45442 Pleskarska dela, vpis 8. 5. 2006;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
8. 5. 2006; 45500 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upra-
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8. 5. 2006; 51880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 8. 5. 2006; 51900 Druga trgovina na
debelo, vpis 8. 5. 2006; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 8. 5. 2006; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 8. 5. 2006; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
8. 5. 2006; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis 8. 5. 2006;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 8. 5. 2006; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 8. 5. 2006; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 8. 5. 2006; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
8. 5. 2006; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
8. 5. 2006; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 8. 5. 2006;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
8. 5. 2006; 52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis 8. 5. 2006; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 8. 5.
2006; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 8. 5. 2006; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami, vpis 8. 5. 2006; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
8. 5. 2006; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 8. 5. 2006; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 8. 5.
2006; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 8. 5. 2006; 52740 Druga popravila izdelkov široke porabe, vpis 8. 5.
2006; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 8. 5. 2006; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 8. 5. 2006; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, vpis 8. 5. 2006; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 8. 5. 2006; 55304
Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov, vpis 8. 5. 2006; 55400 Točenje
pijač, vpis 8. 5. 2006; 55510 Dejavnost menz,
vpis 8. 5. 2006; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 8. 5. 2006; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 8. 5. 2006;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 8. 5. 2006;
61100 Pomorski promet, vpis 8. 5. 2006;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
vpis 8. 5. 2006; 63110 Prekladanje, vpis 8. 5.
2006; 63120 Skladiščenje, vpis 8. 5. 2006;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 8. 5. 2006; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij, vpis 8. 5.
2006; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom, vpis 8. 5. 2006;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 8. 5. 2006; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 8. 5.
2006; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 8. 5. 2006; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 8. 5. 2006; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 8. 5. 2006; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem, vpis 8. 5. 2006; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 8. 5. 2006;
71220 Dajanje ladij v najem, vpis 8. 5. 2006;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis
8. 5. 2006; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem, vpis 8. 5. 2006; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem,
vpis 8. 5. 2006; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 8. 5.
2006; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
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me v najem, vpis 8. 5. 2006; 74110 Pravno
svetovanje, vpis 8. 5. 2006; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 8. 5. 2006; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 8. 5.
2006; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 8. 5. 2006; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 8. 5.
2006; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 8. 5. 2006; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 8. 5. 2006;
74400 Oglaševanje, vpis 8. 5. 2006; 74851
Prevajanje, vpis 8. 5. 2006; 74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 8. 5.
2006; 74853 Druga splošna tajniška opravila,
vpis 8. 5. 2006; 74871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 8. 5. 2006; 74872
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
8. 5. 2006; 74873 Druge poslovne dejavnosti, d. n., vpis 8. 5. 2006; 90010 Ravnanje z
odplakami, vpis 8. 5. 2006; 90021 Zbiranje in
odvoz odpadkov, vpis 8. 5. 2006; 90031 Čiščenje okolja, vpis 8. 5. 2006; 90032 Druge
dejavnosti javne higiene, vpis 8. 5. 2006;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve, vpis 8. 5. 2006; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis 8. 5. 2006;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 8. 5.
2006; 92610 Obratovanje športnih objektov,
vpis 8. 5. 2006; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d. n., vpis 8. 5. 2006; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 8. 5.
2006; 93021 Frizerska dejavnost, vpis 8. 5.
2006; 93022 Kozmetična dejavnost, vpis
8. 5. 2006; 93023 Pedikerska dejavnost, vpis
8. 5. 2006; 93040 Dejavnost salonov za nego
telesa, vpis 8. 5. 2006; 93050 Druge osebne
storitve, vpis 8. 5. 2006.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne
10. 3. 2006. DEJAVNOST: Pri 67.130 se
dopiše samo menjalnice. Pri 74.110 se dopiše razen odvetništva, notariata in sodnih
izvršiteljev. Pri 74.120 se dopiše razen revizijske dejavnosti.

NOVO MESTO
Rg-32771/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2007/00822 z dne
28. 11. 2007 pod št. vložka 1/05191/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2352966
Firma: K-MKI, inženiring in instalacije
d.o.o.
Skrajšana firma: K-MKI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podbevškova ulica 15, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: BERLAN FRANCI, Erjavčeva ulica 4, 8270 KRŠKO, osnovni vložek: 2.250 EUR, ne odgovarja, vstop 23. 11.
2007; DEŽELAK GREGOR, Šmarjeta 62,
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, osnovni vložek: 1.875 EUR, ne odgovarja, vstop 23. 11.
2007; BERLAN IRENA, Erjavčeva ulica 4,
8270 KRŠKO, osnovni vložek: 562,50 EUR,
ne odgovarja, vstop 23. 11. 2007; CINDRIČ
JOŽE, Otok 3, 8332 GRADAC, osnovni
vložek: 562,50 EUR, ne odgovarja, vstop
23. 11. 2007; JUREKIČ MARIJA, Lutrško
selo 23, 8222 OTOČEC, osnovni vložek:
562,50 EUR, ne odgovarja, vstop 23. 11.
2007; RAVNIKAR MARJETKA, Lutrško

selo 32, 8222 OTOČEC, osnovni vložek:
562,50 EUR, ne odgovarja, vstop 23. 11.
2007; ŠTAJDOHAR RAJKO, Novomeška
cesta 29, 8351 STRAŽA, osnovni vložek:
562,50 EUR, ne odgovarja, vstop 23. 11.
2007; TRAVNIKAR JOŽE, Ulica Slavka
Gruma 48, 8000 NOVO MESTO, osnovni
vložek: 562,50 EUR, ne odgovarja, vstop
23. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BERLAN FRANCI, Erjavčeva ulica
4, 8270 KRŠKO, imenovanje: 23. 11. 2007,
zastopa posamično in brez omejitev. mandat traja pet let.
Skupščinski sklep: Vpis družbene pogodbe z dne 23. 11. 2007

Spremembe
CELJE
Rg-1358/08
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2008/00170 z dne 22. 1.
2008 pri subjektu vpisa IMP KLIMA CELJE,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Delavska cesta 5, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št. 1/09769/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: poprave sklepa
Srg 2929/2007 s temile podatki:
Matična številka: 2366266
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZUPANC ALEŠ, Pod gradom 2 d,
3000 CELJE, imenovanje: 10. 12. 2007, zastopa samostojno, brez omejitev.
Rg-1844/08
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02693 z dne 23. 1.
2008 pri subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - P.Z.I. Podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.o.o., Rogaška Slatina, sedež:
Stritarjeva 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vpisanem pod vložno št. 1/05876/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: pripojitve pri
prevzeti družbi s temile podatki:
Matična številka: 5796105
Razno: Vpis prenehanja prevzete družbe
zaradi pripojitve k prevzemni družbi TURNA
proizvodnja in trgovina d.o.o., Štrbenkova
10, Velenje, matična št. 2320339 na podlagi
pogodbe o pripojitvi in sklepa družbanika z
dne 20. 11. 2007. Upniki vseh družb, ki so
bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico
v 6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali
pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je
zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

KOPER
Rg-1373/08
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2008/00103 z dne 22. 1.
2008 pri subjektu vpisa EKVIVAL, prevajalske in poslovne storitve, d.o.o., sedež:
Šolska ulica 34, 6000 KOPER, vpisanem
pod vložno št. 1/07963/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: poprava sklepa
Srg 2008/00020 z dne 09.01.2008 z vpisom
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pravilnega osebnega imena ustanovitelja in
prokurista s temile podatki:
Matična številka: 2335158
Ustanovitelji: MUZICA LUCIJAN, Šolska ulica 34, 6000 KOPER, osnovni vložek:
3.675 EUR, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist MUZICA LUCIJAN, Šolska ulica 34,
6000 KOPER, imenovanje: 13. 12. 2007.
Rg-22551/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01343 z dne 6. 8.
2007 pri subjektu vpisa ZARA - MED, Zobozdravstveni center Lacić & ostali,
d.n.o., sedež: Srebrničeva ulica št. 13,
6280 ANKARAN, vpisanem pod vložno št.
1/05280/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe sedeža, prebivališča
druženika in poslovodje, osebnega imena
družbenice in sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5992249
Sedež: Nazorjeva ulica 2, 6310 IZOLA
Ustanovitelji: LACIĆ LUKA stomatolog,
Šared 19/B, 6310 IZOLA, osnovni vložek:
0 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 4. 12.
1996; LACIĆ LIDIJA profesorica razrednega
pouka, Šared 19/B, 6310 IZOLA, osnovni
vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
4. 12. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: poslovodja LACIĆ LUKA, Šared 19/B, 6310
IZOLA, imenovanje: 4. 12. 1996, poslovodja, zastopa in predstavlja družbo ter sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev.
Rg-27734/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01731 z dne 5. 10.
2007 pri subjektu vpisa GLOBO trgovina,
gradbeništvo in posredništvo d.o.o., sedež: Famlje 1, 6217 VREMSKI BRITOF,
vpisanem pod vložno št. 1/02913/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala, družbenikov
in sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična številka: 5587395
Osnovni kapital: 50.000 EUR
Ustanovitelji: KOVIC LUCIANO, Via
Verdi 40, SAVOGNA D'ISONZO, osnovni
vložek: 618,50 EUR, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 2007; PERSI WALTER, Via della
Vena 6/a, TRST, osnovni vložek: 618,50
EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 9. 2007; KOVIC LUCIANO, Via Verdi 40, SAVOGNA
D'ISONZO, osnovni vložek: 20.000 EUR,
ne odgovarja, vstop: 21. 9. 2007; PERSI WALTER, Via della Vena 6/a, TRST,
osnovni vložek: 20.000 EUR, ne odgovarja,
vstop: 21. 9. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 21. 9. 2007.
Rg-35112/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/00859 z dne 20. 12.
2007 pod št. vložka 1/05838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1525441
Firma: BAIER KRAUS marketing in
storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Grajska ulica 16, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: BAIER
NORBERT, Gerokstrasse 8, FELLBACH,
osnovni vložek: 4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 18. 9. 2006; KRAUS MANFRED
ERWIN JOSEPH, Gerokstrasse 8, FELLBACH, osnovni vložek: 4.381,50 EUR, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 2007.
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 (Ur. 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-36525/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02338 z dne 9. 1.
2008 pri subjektu vpisa SINAPSIS informacijski sistemi d.o.o., sedež: Cesta na
Lenivec 21, 6210 SEŽANA, vpisanem pod
vložno št. 1/07755/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenikov,
vložkov družbenikov, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2272610
Ustanovitelji: SCOTTI STEFANO, Via
Cicori 101, QUARTO (NA), osnovni vložek:
4.000 EUR, ne odgovarja, izstop: 17. 12.
2007; GIACCIO LEANDRO, Via Marconi
1, QUARTO (NA), osnovni vložek: 10.000
EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 2007; LO
BASCIO LUCA, Via Cicori 103, QUARTO
(NA), osnovni vložek: 10.000 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SCOTTI STEFANO, Via Cicori 101,
QUARTO (NA), razrešitev: 17. 12. 2007; direktor LO BASCIO LUCA, Via Cicori 103,
QUARTO (NA), imenovanje: 17. 12. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 17. 12. 2007.

LJUBLJANA
Rg-1486/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15433 z dne 22. 1.
2008 pri subjektu vpisa INTERMONTAŽA,
podjetje za proizvodnjo in montažo energetske opreme, strojegradnjo, inženiring,
gradbeništvo, trgovina, turizem d.o.o.,
sedež: Sinja Gorica 106 b, 1360 VRHNIKA, vpisanem pod vložno št. 1/48149/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 2336413
Ustanovitelji: GORANOVIĆ SLAĐANA, Vojvode Bojovića 23, TESLIĆ, osnovni
vložek: 8.000 EUR, ne odgovarja, izstop:
13. 12. 2007; GORANOVIĆ ČEDO, Kriva
pot 40, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
8.000 EUR, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
2007.
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Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 13. 12. 2007.
Rg-1738/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/16167 z dne 23. 1.
2008 pri subjektu vpisa MLEKODEL upravljanje in storitve d.o.o., sedež: Ižanska
303, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/30954/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba družbenika, članov nadzornega sveta in izbris zastavne
pravice s temile podatki:
Matična številka: 1314106
Ustanovitelji: KMETIJSKA ZADRUGA
KRKA kmetijstvo, trgovina, proizvodnja,
storitve z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000
NOVO MESTO, osnovni vložek: 345.122.535
SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 12. 2007; JERUZALEM HOLDING d.d., Ptujska cesta 12,
2270 ORMOŽ, osnovni vložek: 345.122.535
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 2007.
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
VRŠČAJ AVGUST, izstop 21. 12. 2007; član
BERDNIK JOŽEF, vstop 21. 12. 2007.
Razno: Izbriše se zastavna pravica, ki
je bila vpisana v sodni register s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
2517/2004 z dne 6. 5. 2004, na podlagi
neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marte Malič iz Novega mesta,
opr. št. SV 119/04 z dne 16. 3. 2004, na
poslovnem deležu dolžnika - družbenika
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA kmetijstvo,
trgovina, proizvodnja, storitve z.o.o., Novo
mesto (matična številka 5151350) v niminalni višini 337.982.888,00 SIT v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2 (matična številka
5860571) v zavarovanju denarne terjatve v
višini 55.000.000,00 SIT in v zavarovanje
denarne terjatve v višini 400.000.000,00 SIT
s pripadki.
Rg-1766/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15932 z dne 23. 1.
2008 pri subjektu vpisa ZAVOD MRAVLJICA, Zaposlitveni center, Ljubljana, sedež:
Samova ulica 9, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/45444/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 2253933
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BILIĆ VINKO, Maroltova 9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 12. 2007; direktor
PRESEN DOMINIK, Dolenjska cesta 439,
1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 1. 1. 2008.
Rg-1812/08
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/14301 z dne 23. 1.
2008 pri subjektu vpisa RENOME5 oglaševanje d.o.o., sedež: Tržaška cesta 297,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/48452/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 1857983
Ustanovitelji: PREBIL ANDREJ, Kamnikarjeva ulica 9, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni
vložek: 993,74 EUR, ne odgovarja, izstop:
19. 10. 2007; DOBRIN MIHA, Gregorčičeva
ulica 19, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
993,74 EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 10.
2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 16. 1. 2008.
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Rg-17750/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/05917 z dne 12. 6. 2007
pri subjektu vpisa OPALIT poslovne storitve
d.d., sedež: Savlje 89, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/41011/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 2044609
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PETRIČ DARKO, Koseška 30, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 22. 5. 2007; član
uprave PREBIL JURE, Trnovska 8, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 22. 5. 2007.
Rg-22936/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/08067 z dne 13. 8.
2007 pri subjektu vpisa PAVANA trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Kersnikova ulica
3, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/46904/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža, družbenikov, zastopnika, akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:
Matična številka: 2294087
Firma: PAVANA gostinstvo, igre na
srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne
dejavnosti in storitve d.o.o.
Sedež: Ulica borcev 1/b, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje
in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Kersnikova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, izstop: 21. 6.
2007; KOJC JOŽE, Spodnja Korena 71 A,
2242 ZGORNJA KORENA, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor AVBELJ URŠKA, Linhartova cesta
60, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 21. 6.
2007; direktor KOJC JOŽE, Spodnja Korena 71 A, 2242 ZGORNJA KORENA, imenovanje: 21. 6. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 21. 6. 2007.
Rg-27667/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/11182 z dne 5. 10.
2007 pri subjektu vpisa SELIA, svetovanje
in investiranje, d.o.o., sedež: Vodovodna
cesta 109, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/47756/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme,
skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2323133
Firma: METROPOLA INTERIERI, svetovanje in notranja oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: METROPOLA INTERIERI d.o.o.
Ustanovitelji: TAXGROUP PRAVNO
SVETOVANJE, d.o.o., Vodovodna cesta
109, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, izstop: 14. 9.
2007; METROPOLA, nepremičninska družba, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠEŠOK MATIJA, Gradaška ulica 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 14. 9. 2007,
zastopa samostojno.; direktor ČOLNIK MATEJA, Slomškova ulica 35, 1290 GROSUPLJE, imenovanje: 14. 9. 2007, zastopa samostojno.
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Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 14. 9. 2007.
Rg-28423/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/10540 z dne 15. 10.
2007 pri subjektu vpisa SVEA Lesna industrija Litija, d.d., sedež: Breg pri Litiji
53, 1270 LITIJA, vpisanem pod vložno št.
1/00407/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
števila delnic in statuta s temile podatki:
Matična številka: 5038057
Osnovni kapital: 2.612.660,15 EUR
Število kosovnih delnic: 626.097
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 20. 8. 2007.
Rg-29327/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/11597 z dne 24. 10.
2007 pri subjektu vpisa DEMIOS, svetovanje in investiranje, d.o.o., sedež: Vodovodna cesta 109, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/47837/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 2333422
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor NOVAK TAMARA, Sarajevska ulica
5a, 2000 MARIBOR, razrešitev: 26. 9. 2007,
zastopa samostojno.; direktor PODLOGAR
NATAŠA, Dolenjska cesta 398, 1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 26. 9. 2007, zastopa
samostojno.
Rg-32009/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13508 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa TEVAN, svetovanje
in investiranje, d.o.o., sedež: Vodovodna
cesta 109, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/47835/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična številka: 2333406
Firma: EKOEN ENA d.o.o., Družba
za proizvodnjo in distribucijo ekološke
energije iz lesne biomase
Skrajšana firma: EKOEN ENA d.o.o.
Sedež: Luče 117 a, 3334 LUČE
Ustanovitelji: TAXGROUP PRAVNO
SVETOVANJE, d.o.o., Vodovodna cesta
109, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, izstop: 25. 10.
2007; ŠPEH DAVID, Podvolovljek 31, 3334
LUČE, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 2007; FAJMONT RAJKO, Podkraj pri Velenju 10, 3320 VELENJE,
osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja,
vstop: 25. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor NOVAK TAMARA, Sarajevska ulica
5a, 2000 MARIBOR, razrešitev: 25. 10.
2007, zastopa samostojno.; direktor ŠPEH
DAVID, Podvolovljek 31, 3334 LUČE, imenovanje: 25. 10. 2007, zastopa samostjono.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 25. 10. 2007.
Rg-32185/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/14302 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa EKOEN ENA d.o.o.,
Družba za proizvodnjo in distribucijo
ekološke energije iz lesne biomase, se-

dež: Luče 117 a, 3334 LUČE, vpisanem
pod vložno št. 1/47835/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: dopolnilni sklep k Srg
13508/2007 - sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 2333406
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor FAJMONT RAJKO, Podkraj pri Velenju 10, 3320 VELENJE, imenovanje: 25. 10.
2007, zastopa samostjono.
Rg-33716/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/13514 z dne 7. 12.
2007 pri subjektu vpisa JOC SKUPINA,
svetovalne storitve, d.o.o., sedež: Šišenska cesta 40, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/43840/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba poslovnega naslova s temile podatki:
Matična številka: 2185393
Sedež: Ljubeljska ulica 15, 1000 LJUBLJANA
Rg-35023/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/11923 z dne 20. 12.
2007 pri subjektu vpisa DRE-KOS gradbeništvo, trgovina, storitev d.o.o., sedež:
Ižanska cesta 398, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/41250/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na
euro, sprememba družbenikov, poslovnih
deležev, zastopnika, sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2033402
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: RACI AVNI, Siqeve BB,
PRIŠTINA, osnovni vložek: 525.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 12. 7. 2007; ZABELJI HALJIT, Rezalle BB, PRIŠTINA, osnovni
vložek: 4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 2004; DULLA MEHMET, Maruge BB,
PRIŠTINA, osnovni vložek: 2.190,75 EUR,
ne odgovarja, vstop: 2. 11. 2004; ZABELI
RASIM, Rezalle BB, PRIŠTINA, osnovni
vložek: 2.190,75 EUR, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 28. 9. 2007.
Rg-35181/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/15290 z dne 21. 12.
2007 pri subjektu vpisa DEMIOS, svetovanje in investiranje, d.o.o., sedež: Vodovodna cesta 109, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/47837/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
družbenika in akta s temile podatki:
Matična številka: 2333422
Ustanovitelji: TAXGROUP PRAVNO SVETOVANJE, d.o.o., Vodovodna cesta 109,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, izstop: 10. 12. 2007;
PODLOGAR NATAŠA, Dolenjska cesta 398,
1291 ŠKOFLJICA, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 10. 12. 2007.

NOVO MESTO
Rg-25811/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2007/00640 z
dne 18. 9. 2007 pri subjektu vpisa GAL-
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LINO trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Šmarješke Toplice 118, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, vpisanem pod vložno št.
1/04783/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka na
euro, vpis spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 2132435
Sedež: Nad mlini 2/e, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.763,15 EUR
Ustanovitelji: MAKSIMOVIĆ OLIVERA,
Nad mlini 42, 8000 NOVO MESTO, osnovni
vložek: 8.763,15 EUR, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 2005.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14. 9. 2007.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 250/2008
Rg-1863/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe ARK mednarodno posredovanje blaga in storitev, d.o.o.
Leskoškova 12, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Pregelj Anton, Beethovnova 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba ARK mednarodno posredovanje blaga in storitev, d.o.o. Leskoškova
12, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 7.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Grilj Medvedšek Tatjana
in Medvedšek Ladislao oba Rožna dolina
c. XVII 9, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2008
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Bilali Nijazi, Cesta XIV. divizije 051,
Štore, potni list, št. P00017010, izdala UE
Celje. gno-290782
Bolarič Špela, Gasparijeva ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00730535, izdala
UE Trbovlje. gnp-290781
Bornšek Frančiška, Stranice 010,
Stranice, potni list, št. P00823725, izdala
UE Slovenske Konjice. gnb-290470
Burjan Leo, Nuskova 034, Rogašovci,
potni list, št. P00378139, izdala UE Murska
Sobota. gnc-290469
Delić Mladen, Amélié les Bains,
7 Impasse de L'Oratory, potni list, št.
PB0089064, izdalo MZZ. gnx-290473
Gole Kordiš Melita, Mali Cirnik pri
Šentjanžu 011A, Šentrupert, potni list,
št. P00628406, izdala UE Sevnica.
gnj-290587
Halkić Emira, Koželjskega ulica 001,
Velenje, potni list, št. P01174789, izdala UE
Velenje. gni-290463
Hatić Jetim, Neubergerjeva ulica 002,
Ljubljana, potni list, št. P00613344, izdala
UE Ljubljana. gnh-290464
Hodžić Halil, Ulica Jožeta Japlja 021,
Ljubljana, potni list, št. P00763411, izdala
UE Ljubljana. gny-290472
Jeler Alojz, Razbor 036, Loka pri Zidanem
Mostu, potni list, št. P00234959, izdala UE
Sevnica. gng-290790
Jurišić Dejan, Bazoviška ulica 016, Koper
– Capodistria, potni list, št. PB0151511,
izdala UE Koper. gnq-290780
Kaiba Tanja, Podlimbarskega pot 005,
Kamnik, potni list, št. PB0237915, izdala UE
Kamnik. gnz-290471
Kollar Olivera, Finžgarjeva ulica 4/B, Le
sce, maloobmejno prepustnico, št. AH 029054,
izdala UE Radovljica. gnt-290702
Kompare Rok, Janševa ulica 005,
Mengeš, potni list, št. P01019226, izdala
UE Domžale. gnn-290783
Kos Mitja, Smetanova ulica 054, Maribor,
potni list, št. PB0290701, izdala UE Maribor.
gnf-290591
Kurent Ema, Cesta Ceneta Štuparja 120,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00867340,
izdala UE Ljubljana. gnf-290466
Majetić Ervin, Tržaška cesta 086,
Ljubljana, potni list, št. PB0012572, izdala
UE Ljubljana. gne-290467
Mohar Marta, Rakovnik 108, Medvode,
potni list, št. P00370721, izdala UE
Ljubljana. gnh-290789
Mrva Lara, Janševa ulica 011, Ljubljana,
potni list, št. PB0091540, izdala UE
Ljubljana. gnh-290589
Muratović Elvis, Zvezdarska ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00891454, izdala
UE Ljubljana. gnl-290785
Pikalo Alojz, Tomšičeva ulica 003,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00208380,
izdala UE Slovenj Gradec. gng-290590

Pikš Marko, Strahinj 097B, Naklo,
potni list, št. P01093851, izdala UE Kranj.
gnl-290460
Ploč Ivan, Gačnik 037, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. P00628161, izdala
UE Pesnica. gnj-290787
Podbevšek Majadolores, Janševa ulica
011, Ljubljana, potni list, št. P00061964,
izdala UE Ljubljana. gni-290588
Posega Primož, Zagon 003B, Postojna,
potni list, št. P00882574, izdala UE Postojna.
gnr-290779
Potočnik Mitja, Lukovica pri Domžalah
002A, Lukovica, potni list, št. P00753546,
izdala UE Domžale. gnk-290586
Prijon Gašper, Metelkov dvor 010,
Grosuplje, potni list, št. PB0062809, izdala
UE Grosuplje. gne-290792
Prijon Miha, Metelkov dvor 010,
Grosuplje, potni list, št. P01199104, izdala
UE Grosuplje. gnf-290791
Prijon Špela, Metelkov dvor 010,
Grosuplje, potni list, št. PB0062851, izdala
UE Grosuplje. gnd-290793
Prosen Kristian, Valburga 007, Smlednik,
potni list, št. P01179129, izdala UE Ljubljana.
gnm-290784
Pucihar Peter, Majde Vrhovnikove ulica
026, Ljubljana, potni list, št. P00740583,
izdala UE Ljubljana. gnk-290786
Repac Tadej, Ulica heroja Šlandra 019,
Maribor, potni list, št. P00863942, izdala UE
Maribor. gnk-290461
Robnik Boris, Iztokova ulica 035, Maribor,
potni list, št. P00542056, izdala UE Maribor.
gnl-290585
Sosič Igor, Dol pri Vogljah 026, Dutovlje,
potni list, št. P00612231, izdala UE Sežana.
gnj-290462
Strmšek Magda, Pobrežje 041A, Videm
pri Ptuju, potni list, št. P00248271, izdala UE
Ptuj. gni-290788
Školaris Luka, Ulica Ivana Regenta 050,
Nova Gorica, potni list, št. P00494669,
izdala UE Nova Gorica. gnm-290459
Urh Gregor, Zabiče 006, Ilirska Bistrica,
potni list, št. P00536888, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnd-290468
Vreča Matjaž, Vrtna ulica 008, Škofljica,
potni list, št. P01134027, izdala UE Ljubljana.
gng-290465
Žnidaršič Uroš, Ulica Ferda Vesela 004,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00975490,
izdala UE Grosuplje. gnm-290584

Osebne izkaznice preklicujejo
Arzenšek Filip, Veselova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001973210.
gnl-290535
Bačić Nedžad, Ulica Gubčeve brigade
066, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000069723. gne-290542
Balažek Romana, Radomerje 017,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001463617.
gnv-290450

Banovšek Marjan, Razgor 002 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001201210.
gnv-290525
Baranja Robert, Šentjur pri Celju,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001579748.
gnj-290387
Bela Slavica, Osek 48, Sv. trojica v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001743032.
gnu-290576
Berlec Štefka, Ljubljanska cesta 027,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001345020.
gni-290688
Bokal Marjan, Bolgarska ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000100300.
gnc-290544
Božičnik Gregor, Stari trg 004, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002014441.
gnv-290550
Bradičić Tereza, Gregorčičeva cesta
027, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000842235. gni-290563
Bremec Ines, Aljaževa ulica 015,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001840408.
gnh-290564
Brumen Drago, Bresnica 043, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000690251.
gng-290515
Cuznar Anja, Ulica Vide Alič 013,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001088475.
gnj-290437
Čanč Martina, Paka pri Velenju 040 E,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002025695.
gnl-290435
Čop Robert, Beblerjev trg 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000981501.
gnk-290536
Debelak Sandra, Podkraj pri Velenju
019 C, Velenje, osebno izkaznico, št.
002124682. gnr-290679
Dražil Tomislav, Hruševska cesta 066 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000553934.
gnr-290554
Dreisiebner Ivan, Špičnik 001, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001468990.
gnh-290439
Dvorjak Silvo, Završe 091 B, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001616534.
gnj-290662
Faganeli Tomaž, Miren 173, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000823278.
gnn-290433
Ferk Mislej, Ob Blažovnici 050,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000022197.
gnl-290510
Fikfak Vera, Miren 031, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000763268.
gnm-290434
Fišer Franc, Bukovska vas 039,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000344488. gnu-290451
Frešer Anja, Savska cesta 029,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002286153.
gnd-290543
Gantar Bojan, Malenski Vrh 015, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001520296.
gng-290565
Gorišek Boris, Veliko Širje 098,
Laško, osebno izkaznico, št. 000905865.
gnm-290684
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Gostinčar Marija Jozefa, Kleče pri
Dolu 004, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001669926. gne-290567
Gregorič Borut, Pot v mejah 009 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000873200.
gnp-290531
Hočevar Slavko, Čipnje 002, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002079166.
gnh-290664
Horvat Ana, Cesta na Drenik 017,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001866584.
gny-290522
Horvat Julia, Porabska ulica 003, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002092897.
gnv-290425
Horvat Tanja, Formin 006, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000685140. gnw-290674
Hotko Ana, Nova Cerkev 048 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 002043197.
gnq-290430
Hren Klemen, Devina 016, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001911613.
gnc-290569
Humar
Tomaž,
Trubarjeva
ulica
009 B, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002120477. gno-290432
Javornik Jernej, Efenkova cesta 061,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000922059.
gnk-290436
Jurekić Ivo, Šentvid pri Stični 158,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000956549. gnr-290479
Kadić Omer, Stara cerkev 050,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002009450.
gnx-290448
Kampuš Nevenka, Na gmajni 054,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001423125.
gno-290507
Kern Gregor, Zajčeva cesta 011,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001010854.
gnb-290445
Kežmah Andreja, Ulica Staneta Rozmana
014, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001081635. gnz-290671
Klančar Adam, Cesta na Klanec 008 A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001327648.
gns-290503
Klenovšek Angela, Ribniki 053, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 512122. gny-290497
Knez Maja, Škofja Riža 008, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001634505.
gnw-290424
Komel Petra, Žeje pri Komendi 013 A,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002293975.
gnj-290687
Kompan Matilda, Črneče 130, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000751327.
gnr-290829
Košorok Matjaž, Mali Vrh pri Prežganju
048, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002092218. gnz-290546
Kotnik Marija, Košiše 008, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001265030.
gng-290690
Kovačič Elodie, Gregorčičeva ulica
031 A, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002232941. gnp-290556
Kovačič Jožef, Belokriška cesta 048,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000064216. gnl-290560
Krajcer Vladimir, Plavčakova ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001153740.
gnj-290512
Krajnc
Janez,
Zgornji
Leskovec
008 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001949938. gno-290682
Kump Srečko, Nanoška ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000371881.
gnm-290534

Plesec Špela, Čečovje 020 B, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 002033980.
gnd-290443
Poje Ana, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000232489.
gnw-290549
Poljšak Matevž, Polje 003, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001885445.
gnr-290429
Poropat Slavica, Rozmanova ulica
001, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000019332. gnk-290561
Povalej Alojz, Strtenica 007, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000690922.
gnv-290675
Repinc Igor, Golnik 112, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000973541. gnn-290508
Ropret Ivan, Hotemaže 047 A, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000950217.
gnp-290506
Rozman Franc, Križnarjeva pot 006,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001779849.
gnm-290509
Sabadin Alenka, Hudovernikova ulica
011, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000719100. gnt-290552
Saiti Ramo, Petrovičeva ulica 019 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000989146.
gni-290513
Sajić Branislavka, Celovška cesta 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000319045.
gnr-290504
Skledar Nina, Metleče 046, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001688601.
gnt-290677
Slabe Vladislav, Titova ulica 003,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001753653.
gny-290447
Slapar Jurij, Volčji Potok 038 B,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001460157.
gnc-290444
Slapšak Mihael, Litijska cesta 151 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001572393.
gni-290538
Srebnik Anita, Pod gradom 042,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000209737. gnw-290574
Stranščak
Marjan,
Krapje
060,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000483897.
gnw-290449
Šarkezi Dejan, Gorička ulica 110, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000080827.
gnc-290669
Školnik Roman, Alešovčeva ulica 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000769394.
gnx-290548
Šlibar Rok, Vodiška cesta 014,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000984578.
gnz-290446
Šmit Roman, Črni Vrh 050, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001464348. gnk-290686
Švagelj Tanja, Kobdilj 006 A, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001872199.
gni-290663
Šver Milan, Pišece 092, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001771547. gnd-290668
Tomšič Uroš, Prapreče 007 B, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
002232205.
gnq-290555
Trunk Klara, Bresnica 048, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001840917.
gne-290517
Trunk Klemen, Bresnica 048, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
002287316.
gnf-290516
Vehovar Mojca, Videž 045 A, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002059681.
gnz-290571

Kuster Bojan, Cesta Staneta Žagarja 056,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001478186.
gnq-290505
Kuzma
Cvetka,
Rankovci
017,
Tišina, osebno izkaznico, št. 001573382.
gnb-290670
Kužner Petra, Poklek pri Podsredi 022,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002013470. gnu-290426
Legan Branko, Triglavska ulica 036,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001057825.
gnb-290545
Letnik Mojca, Rožengrunt 33, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000262949. gne-290742
Lipičnik Kolar, Lopata 060, Celje, osebno
izkaznico, št. 000825864. gnh-290514
Lorenčič Damjan, Tomšičeva ulica 009,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002277127. gnb-290570
Mandelj Judita, Ižanska cesta 202,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000907829.
gnt-290527
Mavrič Denis, Ulica Gradnikove brigade
061, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001800893. gnp-290681
Mavsar Borut, Tovarniška cesta 012 F,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001150416.
gnd-290568
Mestnik Robert, Grintovec 001 A, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 002265817.
gns-290478
Meznarič Tanja, Bresnica 048, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000244548.
gnd-290518
Mihelčič Donko Žanet, Vukovski Vrh 029,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001880663. gni-290438
Mihelič Marija, Globel 17 A, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
001117996.
gnf-290566
Miholič Janez, Glavna ulica 098,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 000812741.
gny-290672
Niklanović Nikola, Na jami 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001834590.
gny-290547
Nograšek Franc, Cesta vstaje 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000007969.
gnt-290452
Ofentavšek Marjetka, Žeje pri Komendi
004 H, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000797666. gnf-290691
Orlić Dragan, Verd 023, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 002269824. gnq-290680
Orož Frančiška, Radana vas 008,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000067764. gnv-290575
Pašič Nina, Šenbriška cesta 016,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002097457.
gns-290678
Pavlek Gorazd, Seškova cesta 026,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001491467.
gns-290453
Pavlovič Blanka, Cesta pod Slivnico
021 A, Cerknica, osebno izkaznico, št.
002291054. gnp-290431
Perko Ana, Pot na Polane 042,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001942529. gng-290440
Petrič Bužan, Izolska vrata 002, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001696863. gnb-290520
Pipan Jožef, Sveto 057, Sežana, osebno
izkaznico, št. 002074744. gng-290665
Pirš Karol, Gozdna ulica 001, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000493511.
gnu-290676
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Vehovar Špela, Videž 045 A, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002228452.
gny-290572
Velikanje Bogomil, Rimska cesta 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002290254.
gno-290532
Verbuč Rozalija, Šmihel nad Mozirjem
008, Mozirje, osebno izkaznico, št.
001004732. gns-290428
Vizler Jože, Osrečje 020, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001056966.
gne-290667
Vodišek Alenka, Planinska cesta 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001977211.
gnu-290551
Vreča Matjaž, Vrtna ulica 008, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
000294486.
gnr-290529
Zajc Toni, Muljava 024, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000433357.
gnq-290480
Zajc Urška, Košenice 083, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001870918.
gnf-290666
Zeleznik
Anton,
Svetinci
040 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001002723. gnx-290673
Zorman Cecilija, Hudovernikova ulica
004, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000132860. gng-290540
Zupančič Rozalija, Brilejeva ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000408088.
gnm-290659
Želinšček Tadej, Ulica Ivana Suliča 008 A,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001797142. gnm-290559
Živković
Vlado,
Podvasca
007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001467951.
gnn-290683

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Al Shammary Aida, Maistrova ulica 9,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001885333, izdala UE
Lenart. gnh-290739
Alibegić Šefik, Vaše 031 M, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – A le do
50 km/h, št. S 002026503, reg. št. 144012,
izdala UE Ljubljana. gnz-290421
Bačić Nedžad, Ulica Gubčeve brigade
066, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001526076, reg. št. 248349,
izdala UE Ljubljana. gnu-290701
Barić Aleksandra, Lastine 9A, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2185820, reg. št. 131603, izdala UE
Maribor. gni-290638
Barle Benjamin, Gorenji Podboršt
pri Veliki Loki 5, Velika Loka, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001477879, reg.
št. 11404, izdala UE Trebnje. gnq-290830
Bokal Marjan, Bolgarska ulica 021,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
01.01. – vozi z očali, št. S 003223287, reg.
št. 49817, izdala UE Ljubljana. gnc-290694
Božič Elena, Prvačina 119, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002008228, izdala UE Nova Gorica.
gnr-290404
Čanč Martina, Paka pri Velenju
040 E, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003009118, izdala UE Velenje.
gno-290632
Dasko Štefanija, Klemenčičeva ulica
022, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
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H, št. S 000578386, reg. št. 101420, izdala
UE Maribor. gnv-290650
Dimec Franc, Studence 7a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 1447731, izdala UE Žalec. gnd-290493
Dolenc Marija, Ulica Rudija Papeža 032,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000807998, reg. št. 30037, izdala UE
Kranj. gnw-290624
Dolenec Andreja, Podgorje 060 E,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003186697, reg. št. 20909, izdala UE
Kamnik. gns-290628
Dudić
Sašo,
Hrušica
058 E, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
G, H, št. S 002039612, izdala UE Jesenice.
gni-290413
Dušan Ketiš, Ulica Ruške čete 2, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, št.
S 002203435, reg. št. 7821, izdala UE Ruše.
gnp-290481
Faganeli Tomaž, Miren 173, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001506740, izdala UE Nova Gorica.
gnq-290405
Ferčec Helena, Kozminci 27, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1921264, izdala UE Ptuj. gnf-290416
Ferk Mislej Vida, Ob blažovnici 050,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000916827, reg. št. 45805, izdala UE
Maribor. gnz-290646
Flisar Štefan, Puščava 028, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
D1, D, F, G, H, št. S 001556089, reg. št. 407,
izdala UE Trebnje. gnk-290661
Frešer Anja, Savska cesta 029,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003517021, reg. št. 293681, izdala UE
Ljubljana. gne-290692
Glavač Drago, Ulica Metoda Mikuža 020,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001718425, reg. št. 65830, izdala UE
Ljubljana. gny-290697
Gliha Primož, Slamnikarska cesta 003 B,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002029926, reg. št. 216780, izdala UE
Ljubljana. gnq-290630
Gorišek Boris, Veliko Širje 098, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001576729, reg. št. 3909, izdala UE
Laško. gnl-290685
Grilj Aleš, Črešnjevec 090, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. SA 000003073, reg. št. 9537, izdala UE
Slovenske Konjice. gns-290403
Hauptman Tanja, Dvorjane 089, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 001849050, reg. št.
110022, izdala UE Maribor. gno-290657
Hlebec Damjan, Novi dom 028,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001258813, izdala UE Trbovlje.
gno-290407
Holcman Jernej, Mejna ulica 005,
Tišina, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002043259, izdala UE Murska Sobota.
gni-290417
Holzbauer Rok, Nomenj 003, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 003212987, izdala UE
Radovljica. gne-290642
Horvat Ana, Cesta na Drenik 017,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001965322, reg. št. 265288, izdala UE
Ljubljana. gnc-290519
Horvat Goran, Stara ulica 001, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

št. S 001742383, izdala UE Murska Sobota.
gnb-290645
Jagodič Katja, Ob blažovnici 056 C,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003540771, reg. št. 142691, izdala UE
Maribor. gnw-290649
Jereb Urša, Travnik 033, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001805675,
izdala UE Idrija. gng-290640
Jurekić Ivo, Šentvid pri Stični 158,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, št. S 189473, reg. št. 8460, izdala
UE Grosuplje. gnu-290476
Kastelic Tomaž, Mali Gaber 018, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001656085, reg. št. 11408, izdala UE
Trebnje. gnz-290621
Kavčič Džan Mark, Smokuč 078,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003144541, izdala UE Jesenice.
gnj-290412
Kavnik Mojca, Koroška cesta 223,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003177907, reg. št. 113232, izdala UE
Maribor. gnq-290655
Kekec Slavko, Ulica II. bataljona 001,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 003508569, izdala UE Šentjur pri
Celju. gng-290490
Keljmendi Đezim, Trdinova ulica 016,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 002177525, reg. št.
118112, izdala UE Maribor. gny-290647
Kene Franc, Globoko 10, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 286101, reg. št. 5319, izdala UE Brežice.
gnv-290500
Klančar Adam, Cesta na Klanec 008 A,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
vozi z očali, št. S 000737067, reg. št. 36240,
izdala UE Kranj. gnv-290625
Klenovšek Angela, Ribniki 053, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000311769, reg. št. 1166, izdala UE
Sevnica. gnb-290495
Kollar Olivera, Finžgarjeva ulica 004 B,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002022729, izdala UE Radovljica.
gnd-290643
Konda Helenca, Dol 6, Stari trg ob Kolpi,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, reg. št.
12186, izdala UE Kočevje. gnt-290577
Korez Bizjak Ljudmila, Mladinska ulica
037, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000576520, reg. št. 15090, izdala
UE Maribor. gnt-290652
Kotnik Marija, Košiše 008, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 298097, reg. št. 15948, izdala UE Kamnik.
gnf-290641
Kovačič Franc, Svetinci 14, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 1967705,
izdala UE Ptuj. gnd-290418
Krajcer Vladimir, Plavčakova ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001765496, reg. št. 5092, izdala UE
Maribor. gnr-290654
Kralj Boštjan, Mokrice 18, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 2159786, izdala UE Vrhnika. gne-290442
Lapornik Tjaša, Savinjska cesta 028,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001219818, izdala UE Trbovlje.
gnl-290635
Lenart Vinko, Podgorje 121, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, F, G, H, št. S 000568981, reg. št. 4235,
izdala UE Slovenj Gradec. gnu-290401

33 / 4. 4. 2008 /

1365

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Lichtenegger Danijela Lena, Aškerčeva
cesta 003, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003049311, reg. št. 47, izdala
UE Velenje. gnh-290639
Lipar Sebastjan, Dobriška vas 4,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 1028341, izdala UE Slovenske
Konjice. gnc-290419
Makuc Simon, Šebrelje 008, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001694704, izdala UE Nova Gorica.
gnp-290406
Meh Ivan, Rečica ob Paki 058, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 002017226, reg. št. 48,
izdala UE Velenje. gnj-290637
Mesec Rodi Petra, Podmilščakova ulica
022, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H – vozi z očali, št. S 002147416, reg. št.
202095, izdala UE Ljubljana. gnz-290696
Muršić Kristina, Breg 012, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003239967, reg. št. 294679, izdala UE
Ljubljana. gnw-290699
Novak Danica, Cesta Toneta Tomšiča
016, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000528498, izdala UE Jesenice.
gnk-290411
Novak Hilda, Vreskovo 073 A, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 000040379, izdala UE Trbovlje.
gnk-290636
Novak Ivanka, Zoisova ulica 003,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000170611, reg. št. 40195, izdala UE
Kranj. gnu-290626
Oblak Lučka, Spodnja Slivnica 041,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002152684, izdala UE Grosuplje.
gnt-290477
Ofentavšek Marjetka, Žeje pri Komendi
004 H, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000481999, reg. št. 23106,
izdala UE Kamnik. gni-290488
Pandel Alenka, Za hribom 012, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001748682, reg. št. 39260, izdala UE
Domžale. gnr-290629
Pašič Nina, Šenbriška cesta 016,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003049847, reg. št. 46, izdala UE
Velenje. gnm-290634
Pavlovič Blanka, Cesta pod Slivnico
021 A, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001419419, reg. št. 233726,
izdala UE Ljubljana. gnv-290700
Pegan Tina, Veliki vrh pri Litiji 057, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001880799, izdala UE Koper.
gnw-290524
Perko Ana, Pot na Polane 42, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 1531356, izdala UE Vrhnika.
gnf-290441
Petelin Zdenka, Kamnik pod Krimom
103 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 3037484, reg. št. 111708,
izdala UE Ljubljana. gnx-290623
Pevec Nevenka, Zgornje Gameljne 056,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000481411, reg. št. 55423,
izdala UE Ljubljana. gnt-290502
Prosenak Marijan, Čadram 30, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 1308668, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-290526
Robnik Boris, Iztokova ulica 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.

št. S 001739910, reg. št. 126253, izdala UE
Maribor. gnu-290651
Zlobko Tomaž, Prešernova ulica 20,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001656137, reg. št. 11854, izdala UE
Trebnje. gnn-290583
Zorman Katja, Žlebej 001 A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003077173, reg. št. 40055, izdala UE
Novo mesto. gnk-290511
Zupančič Rozalija, Brilejeva ulica 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A le do 50 km/h, št. S 2088474, reg. št.
177956, izdala UE Ljubljana. gnl-290660
Žvokelj Alen, Ulica Veljka Vlahovića 027,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001975177, reg. št. 128092, izdala UE
Maribor. gnn-290658

S 3253070, reg. št. 2773, izdala UE Maribor.
gns-290578
Ropret Ivan, Hotemaže 047 A, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H –
vozi z očali, št. S 001700578, reg. št. 2740,
izdala UE Kranj. gnt-290627
Rovšček Žarko, Most na Soči 45, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 3210526, izdala UE Tolmin. gny-290622
Rudolf Dragomir, Ulica Goceta Delčeva
026, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001766124, reg. št. 124289, izdala
UE Maribor. gnx-290648
Sivić Amir, Ljubljanska cesta 4/K,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001798428, reg. št. 262079, izdala UE
Ljubljana. gnr-290579
Slapšak Mihael, Litijska cesta 151 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001434962, reg. št. 242087, izdala UE
Ljubljana. gnd-290693
Sluga Krista, Lokev 101, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 000072923, izdala UE Sežana.
gng-290415
Srdić Branislav, Pod kostanji 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003189702, reg. št. 132990, izdala UE
Ljubljana. gnk-290386
Šinkovec Hermina, Ul. Antona Kotarja
Martina 008, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. 3632, reg. št. S 000784185,
izdala UE Kamnik. gno-290482
Školnik Roman, Alešovčeva ulica 025,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 003534123, reg. št. 224343, izdala
UE Ljubljana. gnx-290698
Šuković Zoran, Bazoviška ulica 020,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000012028, izdala UE
Koper. gnz-290521
Telenik Anton, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000687908, reg. št. 101496, izdala UE
Ljubljana. gnb-290399
Titan Milena, Gorička ulica 054, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000938897, izdala UE Murska Sobota.
gnc-290644
Todorović Maša, Cesta 1. maja 026 B,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003511142, izdala UE Jesenice.
gnh-290414
Trinkaus Ivan, Laziše 029, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 001800529, reg. št. 260067,
izdala UE Laško. gnp-290631
Urh Janez, Selo pri Bledu 050, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001747400, izdala UE Radovljica.
gnt-290402
Vehovar Mojca, Videž 45 A, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003045994, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnb-290420
Vončina Anton, Dolenja Dobrava 011,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 000314313, izdala UE Škofja
Loka. gnn-290408
Vršič Zlatko, Tavčarjeva ulica 018, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 003169805, izdala UE Škofja Loka.
gnn-290633
Vujić Marko, Streliška ulica 036,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003035180, reg. št. 149876, izdala UE
Ljubljana. gnb-290695
Zimet Marko, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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Zavarovalne police preklicujejo
Bezjak Anton, Vitomarci 52, Vitomarci,
zavarovalno polico, št. 01000005077, izdala
zavarovalnica Zavarovalnica Moja naložba.
m-175
Bradeško Simon, Sternenova cesta
27, Vrhnika, zavarovalno polico, št.
41601006692, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnc-290619

Spričevala preklicujejo
Ajd Nadja, Ritoznoj 54, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika, Srednje šole
Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2005, izdano na ime Ajd Nadja.
m-258
Arzenšek Igor, Razbor 11, Dramlje, letno
spričevalo preklic letnega spričevala ŽSM
za 5 letnik, poklic živilski tehnik, Maribor,
izdano na ime Arzenšek Igor. m-239
Batič Irena, XXX. divizije 19/c, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Splošne
gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2006.
gnz-290596
Bedrač Peter, Ulica Arnolda Tovornika
19, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991, izdano
na ime Bedrač Peter. m-183
Boben Jože, Vrh pri Hunjah 4, Hinje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
šole, št. I/Gii-1015 – poklic tesar, izdano
leta 1999. gns-290378
Bolko Marko, Brunšvik 38 a, Rače,
spričevalo I., II. in III. letnika Srednje
ekonomske šole, smer gimnazija v Mariboru,
izdano leta 2001, 2002, 2003, izdano na ime
Bolko Marko. m-221
Bonin Andrej, Ul. Istrskega odreda
12, Koper – Capodistria, spričevalo 3.
letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2007.
gny-290597
Bosilj Josip, Ulica Goceta Delčeva 23,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu GŠC
smer gradbeništvo, Maribor, izdano leta
1976, izdano na ime Bosilj Josip. m-178
Brckan Milan, Zolajeva 13, Maribor,
zaključno spričevalo PKŠ, smer ključavničar,
izdano leta 1982, v Mariboru, izdano na ime
Brckan Milan. m-244
Brezec Marija, Veliko Ubeljsko 17,
Hruševje, diplomo preklic diplome, Živilska
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šola Maribor, smer predelovalec živil
rastlinskega izvora, leta 1984. m-201
Bukovski Roman, Gubčeva ulica 6,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo o končani
OŠ Šmarje pri Jelšah, izdano leta 2003.
gnv-290375
Burjan Branka, Hajdoše 52 a, Hajdina,
letno spričevalo za I. in II. letnik, Živilske
šole Maribor, smer poklic živilski tehnik,
izdano leta 1976, 1977, izdano na ime
Burjan Branka. m-212
CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d.,
Ljubljanska cesta 47, Novo mesto, diplomo
Sredenje šole tehniške in zdravstvene
usmeritve Novo mesto, št. I/G111 z dne
26. 6. 1985, izdana na ime Ban Igor.
gnp-290606
CGP, cestno in gradbeno podjetje,
d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Novo mesto, št. 44/81 z
dne 27. 6. 1981, izdano na ime Janževič
Jože. gnb-290745
CGP, cestno in gradbeno podjetje,
d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
št. 151-81/82, izdano na ime Juršič Anton,
izdano leta 1982. gnw-290749
Cipot Boštjan, Rankovci 30/c, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor – lesarski tehnik,
izdano leta 2000. gny-290372
Copot Darja, Miklošičeva 2/c, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja v
Ljutomeru, izdano leta 1989. gnd-290618
Cverle Nina, Baredi 36, Izola – Isola,
spričevalo o končani OŠ Vojke Šmuc Izola,
izdano leta 1995. gne-290367
Cvetko Branko, Žgečeva 8, Ptuj,
spričevalo 2. letnika, Kovinarske šole Ptuj,
smer strugar, izdano leta 1980, izdano na
ime Cvetko Branko. m-260
Cvjetković Dejan, Maistrova 21, Domžale,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Domžale,
izdano leta 2006. gnx-290398
Čajić Milan, Savska cesta 2, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2007. gnj-290487
Čepe Klavdija, Ulica Miličinskega 3,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole, program gimnazija, izdano
leta 2002, izdano na ime Čepe Klavdija.
m-192
Černoš Nastja, Podgora pri Dolskem
68, Dol pri Ljubljani, indeks, št. 62010592,
izdala Visoka šola za hotelirstvo in turizem
– Turistica v Portorožu. gnq-290580
Črnila Sabina, Martina Krpana ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Ptuj – družboslovna, jezikovna smer,
izdano leta 1985 in 1986. gng-290365
Čukaj Simon, Toplarniška ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Pri
mladinskem domu Jarše, izdano leta 2005.
gny-290422
Čukaj Simon, Toplarniška ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ
Cene Štupar Ljubljana, izdano leta 2006.
gnx-290423
Dizdarević Husein, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, diplomo Srednje poklicne in
strokovne šole Ljubljana, izdana leta 1985.
gnh-290689
Dobaj Aleš, Praprotnikova 19, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
elektro računalniška šola Maribor, izdano
leta 1994, izdano na ime Dobaj Aleš.
m-172
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Dominc Renata, Starše 76, Starše,
maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2007. m-5
Dugonjić Denis, Borštnikova ulica 55,
Maribor, spričevalo 3. letnika, Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006,
izdano na ime Dugonjić Denis. m-231
Eminić Fuad, Sanski most, Sanski most,
diplomo Srednje rudarske šole v Velenju,
izdana leta 1987. gno-290607
Ferk Suzana, Maistrova ulica 5, Šentilj
v Slov. goricah, spričevalo III. in IV. letnik
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
1998, 1999, izdano na ime Ferk Suzana.
m-171
Flisar Simona, Martjanci 74, Martjanci,
spričevalo o končani OŠ Murska Sobota, št.
del 82/82. gnx-290823
Gašparič Žiga, Trnovska vas 1a,
Trnovska vas, spričevalo 3. letnika, Srednje
trgovske šole Maribor, smer aranžerski
tehnik, izdano leta 2007, izdano na ime
Gašparič Žiga. m-261
Golob Peter, Drstelja 38, Destrnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Strojne šole Ptuj,
3. in 4. letnik Srednje šolski center Ptuj,
izdano leta 2000, 2001, izdano na ime
Golob Peter. m-245
Gomivnik Simona, Spodnja Selnica 4,
Selnica ob Dravi, letno spričevalo preklic
letnega spričevala za I. letnik, Poslovno
finančna trgovinska dejavnost, smer
prodajalec, izdano leta 1991, izdano na ime
Gomivnik Simona. m-229
Gregorič Adrijana, Retje 97, Loški
Potok, spričevalo o končani OŠ dr. Antona
Debeljaka Loški potok. gnz-290371
Horvat Tadeja, Ulica Goceta Delčeva 13,
Maribor, spričevalo III. letnika, III. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2007, izdano na ime
Horvat Tadeja. m-225
Jančič Ivan, Dobrova 4, Ruše, spričevalo
o zaključnem izpitu Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše, izdano leta 2007, izdano na
ime Jančič Ivan. m-209
Jandrašec Stjepan, Trg Dušana Kvedra
3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano
leta 1981, izdano na ime Jandrašec Stjepan.
m-214
Japundža Goran, Endliherjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Savsko naselje v Ljubljani. gnp-290581
Japundža Zoran, Endliherjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Savsko naselje Ljubljana. gno-290582
Jurak Teja, Cesta v Rošpoh 13, Kamnica,
spričevalo III. letnika, I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2006, izdano na ime Jurak Teja.
m-180
Juršič Uroš, Šolska cesta 57, Novo mesto,
spričevalo Šolskega centra Novo mesto –
Srednja strojna šola, št. del. 1/PPOK-739,
izdano leta 3. 2. 2006. gni-290613
Juršič Uroš, Šolska cesta 57, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto – srednja
strojna šola, št. del. 1/PPOK-730, izdano
18. 1. 2006. gnh-290614
Justinek Denis, Kraigherjeva 33,
Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo
Srednje elektro računalniške šole Maribor
– tehniška gimnazija, izdano leta 2002.
gnz-290496
Kan Cler Sabina, Travniška ulica 9,
Pragersko, III. letnik spričevala Živilske šole
Maribor, poklic slaščičar, izdano leta 2005,
izdano na ime Kan Cler Sabina. m-187

Kancler Sabina, Travniška 9, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, smer slaščičar, izdano
leta 2005, izdano na ime Kancler Sabina.
m-207
Karbaj Mira, Črešnjevci 92, Gornja
Radgona, spričevalo I., II. in III. letnika
Srednje tekstilne šole tehnično ped.
usmeritve, smer tekstilno obrtni konfekcionar,
izdano leta 1983, 1984, 1985, izdano na ime
Karbaj Mira. m-177
Kastelic Franc, Jezero 39, Trebnje,
spričevalo o končani OŠ Trebnje, izdano
leta 1983. gnc-290494
Kavčevič Borut, Borcev za severno mejo
8, Maribor, obvestilo o uspehu pri splošni
maturi Srednje gradbene šole Maribor,
smer tehnična gimnazija, izdano leta 2007
v Mariboru. m-185
Klampfer Brina, Vranji Vrh 29 I, Sladki
Vrh, zaključno spričevalo za 3. letnik, III.
Gimnazije Maribor, izdano leta 2007, izdano
na ime Klampfer Brina. m-248
Klemenčič Helmut, Pobreška 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1982,
izdano na ime Klemenčič Helmut. m-234
Knez Valentina, Solčava 60, Solčava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Borisa Kidriča Celje – smer frizer, izdano
leta 1985. gnv-290600
Kovač Janja, Brdce 3 a, Dol pri
Hrastniku, indeks, št. 93506217, Fakulteta
za gradbeništvo, Univerza v Mariboru.
m-215
Kovačec Tanja, Mala Nedelja 56, Mala
Nedelja, spričevala I., II., III. iz poklicne
mature za spričevalo IV., V. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, smer šivilja krojač
obrtnik, konfekcijski modelar, izdano leta
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, izdano na
ime Kovačec Tanja. m-220
Kukovec Ksenija, Markovci 11, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske, metalurške in kmetijske šole
Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 1988,
izdano na ime Kukovec Ksenija. m-230
Kunstič Marcel, Marjeta na Dravskem
polju 82, Marjeta na Dravskem polju,
obvestilo o uspehu pri maturi preklic
spričevala o poklicni maturi, Srednja
prometna šola Maribor, izdano leta 2003.
m-184
Lenarčič Gregor, Stara ulica 3, Murska
Sobota, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2000 in 2001.
gnk-290736
Lindič Rok, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Franca
Leskoška Luke Šiška, izdano leta 1991.
gni-290617
Lorber Sonja, Vinska pot 57, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
centra Ptuj, ekonomska šola, izdano leta
1995, št. 59/95, izdano na ime Lorber Sonja.
m-211
Majer Marijana, Vojašniška ulica 12,
Maribor, spričevalo 3. letnika, Srednje
zdravstvene šole Juga Polak Maribor,
izdano leta 1976, izdano na ime Majer
Marijana. m-262
Marčič Darja, Marjeta na Dravskem polju
80 a, Marjeta na Dravskem polju, diplomo
Srednje šole za trgovsko dejavnost – smer
komercijalni tehnik, št. 7583, izdano leta
1985. m-179
Matijević Nataša, Izvidniška cesta
6/d, Pobegi, spričevalo o zaključnem
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izpitu Srednje pedagoške, naravoslovne,
matematične šole Koper, izdano leta 1985.
gnw-290474
Matjašič Franc, Cankarjeva 11, Zgornja
Polskava, diplomo preklic diplome, Šolski
center za blagovni promet – smer komerc.
tehnik, izdano leta 1983. m-169
Maučić Nenad, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1990, izdano na ime
Maučić Nenad. m-167
Mežan Luka, Seliška 7, Bled, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje turistične šole
Radovljica. gnd-290593
Mlakar Janez, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za prodajalce v Ptuju, izdano
leta 1978. gnm-290384
Mokina Marsel, Ormoška 80, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovska
šola Ptuj, smer prodajalec, izdano leta 2004,
izdano na ime Mokina Marsel. m-194
Mrkonjić Mirjana, Železnikova ulica
22 a, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007,
izdano na ime Mrkonjić Mirjana. m-226
Namesnik Doroteja, Prekmurska ulica
48, Maribor, indeks, št. 1215/2007-08,
Andragoški zavod, leto izdaje 3. 10. 2007.
m-193
Novak Monika, Stanovno 8, Ivanjkovci,
spričevalo I. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, smer gostinski tehnik,
izdano leta 2006, izdano na ime Novak
Monika. m-196
Obretan Evgenija, Javorje 31, Črna
na Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne kovinarske šole Ravne na
Koroškem. gnv-290825
Ornik Cvetka, Miličinskega ulica
3, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika,
Pedagoške gimnazije, smer razredni pouk,
izdano leta 1981, 1982, v Mariboru, izdano
na ime Ornik Cvetka. m-188
Pavlinek Peter, Zelena ulica 2, Hoče,
preklic zaključnega spričevala za Osnovno
šolo Dušan Flis Hoče, izdano leta 2004.
m-170
Pečovnik Klemen, Luče 115, Luče,
indeks, št. E1005118, izdal FERI Maribor.
gnw-290499
Pene Marica, Veliki Slatnik 24, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Brusnice,
izdano leta 1982, izdano na ime Boltez
Marica. gnh-290839
Petrovič Vasja, Anželova 4, Ptuj,
spričevalo IV. letnika in o opravljeni poklicni
maturi Srednje ekonomske šole Ptuj, smer
komercialni tehnik, izdano leta 2004, izdano
na ime Petrovič Vasja. m-181
Pogorevc Monika, Skomarje 64, Vitanje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje,
smer kuhar, izdano leta 1994, izdano na ime
Pogorevc Monika. m-174
Prijatelj Branko, Goriča vas 55, Ribnica,
spričevalo 2. letnika skrajšanega programa
Srednje šole Kočevje – kovinarstvo, izdano
leta 1987. gno-290557
Puklavec Mihael, Gradiška 64, Pesnica
pri Mariboru, indeks, št. 81657434, EPF v
Mariboru. m-254
Rančigaj Jernej, Kapla 62, Tabor,
spričevalo o končani OŠ Fran Farčnik Buč
Vransko, izdano leta 1999. gnu-290501
Rašl Mateja, Rogoznica 19, Voličina,
diplomo preklic diplome, Višja strokovna
šola Murska Sobota, smer komercialist.
m-195

Ravš Suzana, Videž 44, Slovenska
Bistrica, spričevalo III. in IV. letnika in
zaključni izpit Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1992, 1993, izdano na
ime Ravš Suzana. m-173
Rutar Marija, Cesta Dolenjskega odreda
5, Višnja Gora, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 1984. gnt-290377
Savski Jasmina, Rimska ulica 23,
Poljčane, spričevalo III. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2006, izdano na ime
Savski Jasmina. m-216
Simonič Tara, Ulica Kirbiševih 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2007, izdano na ime
Simonič Tara. m-246
Suljić Emin, Prušnikova 28, Maribor,
zaključno spričevalo za 2. letnik, IKŠ v
Mariboru, smer obdelovalec kovin, izdano
leta 1997, izdano na ime Suljić Emin.
m-250
Šahmanović Sanija, Trg revolucije 7,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Maribor, smer tehnik strežbe, izdano
leta 1992, izdano na ime Šahmanović
Sanija. m-236
Šega Uršula, Leskovec 28, Ljubečna,
spričevalo 1. in 2. letnika BIC Ljubljana
– živilska šola, izdano leta 2000 in 2001.
gnp-290456
Šela Peter, Vinarska 39, Slovenska
Bistrica, spričevalo I. in III. letnik Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1992,
1994, izdano na ime Šela Peter. m-213
Šmit Marta, Jazbine 18, Dramlje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje,
smer natakar, izdano leta 1985, izdano na
ime Šmit Marta. m-191
Štelcl Dušan, Babinci 66, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Radenci, izdano
leta 1991. gnv-290475
Šušterič Rudolf, Pišece 87, Pišece,
zaključno spričevalo SKSMŠ, smer
avtomehanik, izdano leta 1993, v Mariboru,
izdano na ime Šušterič Rudolf. m-247
Tomšič Tomaž, Petelinkarjeva cesta 1,
Kisovec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1994, 1995.
gnn-290558
Verbič Marseilla, Radvanjska cesta
49, Maribor, spričevalo 3. letnika, Srednje
kmetijske šole, Maribor, izdano leta 1992,
izdano na ime Verbič Marseilla. m-190
Vidmar Klemen, Ulica Franca Mlakarja
28, Ljubljana, maturitetno spričevalo
ŠC PET Ljubljana, izdano leta 1998.
gnn-290458
Vilar Anton, Kalce 5/f, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil, št. VII-1045, izdano
leta 1981. gnr-290604
Vinkler Teja, Stanečka vas 11, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2007, izdano na ime
Vinkler Teja. m-251
Zupan Julija, Trubarjevo nabrežje
1/a, Laško, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ,
izdano leta 2002 in 2003. gnr-290379
Železnikar Nika, Mestni trg 14,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje prometne šole v Mariboru,
izdano leta 1999, 2000, izdano na ime
Železnikar Nika. m-249
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Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta PV-2, številka dokumenta:
47159, 43488, od 49087 do 49100, 50503,
41860, 46302, 41754, 0032180, od 434793
do 434795, tip dokumenta: CORIS, številka
dokumenta: 436788, 11974, 46476, 51610,
51616, 59527, 064809, 11667, 59768,
57802, tip dokumenta: POB 237, številka
dokumenta: 87834, tip dokumenta: POB
237, številka dokumenta: 88681, 44252,
00003730, 00003731, tip dokumenta:
07-TPK-01/07, številka dokumenta: 1814,
1815, tip dokumenta: zelene karte, številka
dokumenta: 1535243, 1426668, 1426669,
1512984, 1568230, 1585109, 1339243, tip
dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1387608, 1431896, 1448697, tip dokumenta: ZAV 131/06, številka dokumenta:
11567, od 11595 do 11598, 14460, 14561,
tip dokumenta: PP/06, številka dokumenta:
5212, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, številka dokumenta: 344073, tip dokumenta:
O-NEZ-POL-05, številka dokumenta: 41313,
00041354, 000041355, tip dokumenta:
STAN/03, številka dokumenta: 00278361,
00278384, tip dokumenta: 1-AO-2006, številka dokumenta: 67284, tip dokumenta:
07-TPO-01/07, številka dokumenta: 10306,
tip dokumenta: ZAC 4/07, številka dokumenta: 5810147751. Ob-3459/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence:
tip dokumenta: IM/99, številka dokumenta: 00420087, 00433072, tip dokumenta:
AA-PON-01, številka dokumenta: O506022,
tip dokumenta: zelene karte, številka dokumenta: 1374061, tip dokumenta: PV-2,
številka dokumenta: 0050035, tip dokumenta: POB, številka dokumenta: 00010363.
Ob-3460/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: zelena karta, številka dokumenta: 1410334, 1543638, 1571473, 526762, tip
dokumenta: ZAV 32/06, številka dokumenta: 047938, tip dokumenta: ZAN 10, številka dokumenta: 453353, tip dokumenta:
AA-PT, številka dokumenta: 30492, 31074.
Ob-3461/08
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., PE Koper, obrazce stroge evidence: tip
dokumenta: 1-AO-2006, številka dokumenta: 502381, 525921, tip dokumenta: ZAV
11/07, številka dokumenta: 425577, 542384,
tip dokumenta: zelene karte, številka dokumenta: 149436. Ob-3462/08
Ahlin Simona, Štembalova 38, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18070250, izdala
FF v Ljubljani. gns-290653
Ameti Ljirim, Bavarska 5, Maribor, preklic
delovne knjižice, št. 191/01, izdano leta
2001 pri Upravni enoti Kranj. m-242
Anderlič Andrejka, Kidričeva 52/a,
Rogaška Slatina, potrdilo o opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licenc, št. 612237 z dne 11. 8.
1998. gnt-290602
Antonič Biserka, Moravče pri Gabrovki
100,
Gabrovka,
delovno
knjižico.
gnx-290573
Avberšek Franc, Lipa 10, Velenje, 7 delnic
KRS Velenje, št. 4286, 4288, 4289,4290,
4284 in 4285, 4287. gnn-290483

Stran

1368 /

Št.

33 / 4. 4. 2008

Bajc Franc, Col 88/b, Col, delovno
knjižico. gnm-290834
Bašelj Janez, Mala vas 34, VidemDobrepolje, delovno knjižico. gng-290390
Bašelj Renata, Brezje pri Grosupljem 92,
Grosuplje, delovno knjižico. gnc-290394
Bašelj Vesna, Mala vas 34, VidemDobrepolje, delovno knjižico. gnd-290393
Besim Mustafa, Pražakova ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-290484
Bešić Edina, Krpanova 11, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gns-290828
Brecelj Sašo, Ulica carja Lazarja 6,
Maribor, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1427/96, ser. št.
VČ-734/96. m-176
Brunčič Uroš, Framska 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 29015151, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-186
Bukovec Mitja, Stari trg 1, Ljutomer,
vozno karto, št. 11110, izdalo Avtobusno
podjetje Ormož. gnt-290777
Crevatin Bruno s.p., Parecag 163,
Sečovlje – Sicciole, izvod licence skupnosti
za vozilo, št. 007800/001, ser. št. O 0302885,
izdana dne 23. 10. 2007 z veljavnostjo do
31. 10. 2012. gnb-290595
Csaszar Mihaly, Kolodvorska 37, Lendava
– Lendva, vozno karto, št. MA-01131, na
relaciji Lendava- Murska Sobota-Lendava.
gnx-290523
Deleut Jasminka, Ceršak 2, Ceršak,
vozno karto, št. 9857, relacija MariborCeršak, izdal Veolia transport. m-200
Drenik Ogrinc Mateja, Colnarjeva
14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01002120, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gno-290457
Drevenšek Uroš, Lovrenška c. 7a,
Kidričevo, vozno karto, št. 10934, smer
Kidričevo-Ptuj, izdal Veolia transport.
m-199
Džinžinovič Katja, Lotričeva ulica
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01002218, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnr-290454
Flisar Simona, Martjanci 74, Martjanci,
delovno knjižico. gnt-290827
Gačić Živko s.p., Bezenškova ulica 7,
Celje, licenco skupnosti, št. 000303/002,
ser. št. O 0400202, izdano 8. 11. 2007 z
veljavnostjo do 15. 12. 2012. gnw-290374
Golavšek Zorana, Koželjskega 2, Velenje,
preklic vozniškega dovolenja, objavljenega
v Uradni list RS, št. 24/2008. gnp-290831
Golob Aissylou, Godič 65/b, Kamnik,
delovno knjižico. gns-290778
Gomboc Štefan, Cesta na Brdo 96,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-290389
Grobin Peter, Razlagova 29, Maribor,
preklic delovne knjige, reg. št. 6503, izdano
leta 1995 v Mariboru. m-202
Grubelnik Tomaž, Bezenska pot 16,
Ruše, preklic delovne knjige, št. 56, izdane
5. 7. 1995. m-253
Hadler Franc, Šalamenci 51, Puconci,
delovno knjižico, ser. št. 0174249, izdana
UE Murska Sobota. gnc-290369
Halilagić Senad, Pod Kerinom 1, Pivka,
delovno knjižico. gnk-290486
Hercog Matej, Kozjak pri Ceršaku 33,
Ceršak, vozno karto, št. 4688, relacija
Maribor-Kozjak pri Ceršaku, izdal Veolia
transport. m-168
Hiter Anita, Korčetova 14, Maribor,
preklic delovne knjige, št. 175/2001, izdano
v Rušah. m-233
Hlade Sanchez Nataša, Zgornja Kungota
14 h, Zgornja Kungota, preklic delavske
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knjižice, reg. št. 3464, izdano leta 2003.
m-238
Hribernik Dejan, Tratna pri Grobelnem
23, Grobelno, študentsko izkaznico, št.
1109010609, Višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem Maribor. m-256
Jerkovič Saša, Koroška cesta 73,
Maribor, preklic delovne knjige, reg. št.
2522, izdano leta 1991 v Mariboru. m-241
Jošt Dejan, Pustike 15, Pristava pri
Mestinju, delovno knjižico. gni-290838
Jovanović
Aleksander,
Prušnikova
ulica 48, Maribor, študentsko izkaznico, št.
81652769, EPF Maribor. m-206
Jovičič Slobodan, Petronijeva 6, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnd-290368
Juršnik Domen, Ljubljanska 19 b, Maribor,
preklic delovne knjige, št. 14495/1989,
izdano leta 1989 v Mariboru. m-205
Kavčič Katja, Lovkova ulica 7, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 20060131, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gns-290703
Kežman Mihael, Čolnarska ulicqa 38,
Brežice, delovno knjižico, ser. št. 16365, reg.
št. 8232, izdala UE Brežice. gnx-290498
Klobasa Zalika, Zgornje Hoče 43 C,
Hoče, vozno karto, št. 1070500003566000.
m-255
Kobal Monika, Dolenje 26, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 19467150,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-290400
Kogovšek Katja, Ulica heroja Tomšiča
4, Maribor, preklic delovne knjige, reg. št.
28087, izdano leta 2006 v Mariboru. m-240
Kosmač Jože, Triglavska 23, Idrija,
izkaznico vojnega veterana, št. 3771 z dne
2. 2. 1997, izdala UE Idrija. gng-290615
Kovaček Andrej s.p., Starše 68, Starše,
potrdila za voznike – tujce, za Danka
Pejovića, št. 000118/AD74-2-3420/2007, za
Ismeta Sadovića, št. 000118/AD74-3-1409 in
za Nebojša Kuzmanovića št. 000118/BF74-25251/2007. gnu-290376
Kovačič Primož, Stari trg 22, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico. gnw-290599
Ledinek Matej, Pameče 111, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 01003118,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-290835
Lešnik Andreja, Maistrova 24, Maribor,
preklic delovne knjige, reg. št. 17026, izdano
leta 2000 v Mariboru. m-235
Ljubojević Dušan, Jakčeva ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-290385
Lovrenčič Sandi, Zgornji Duplek 192,
Spodnji Duplek, preklic delovne knjige, reg.
št. 10929, izdano leta 1997 v Mariboru.
m-203
Luković Marija, Klinetova 6, Maribor,
preklic delovne knjige, št. NI. m-210
Mehle Vinko, Velika Račna 20/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gne-290392
Mehmeti Martin, Vojkova 77, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41050268,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnq-290455
Mikec Miriam, Rudnik 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-290620
Mithans Dižovnik Olga, Stantetova 11,
Velenje, 2 delnici KRS Velenje, št. 030795
in 030796. gne-290592
Mlakar Janez, Slamnikarska ulica 12,
Mengeš, delovno knjižico. gnn-290383
Mourion Beernaert Marie, Zagrebska
60, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070473, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gno-290382

Munib Kliko, Gozdna ulica 22, Hoče,
preklic delovne knjige, reg. št. 64013, izdano
leta 2007 v Ptuju. m-232
Murn Alen, Svetosavska ulica 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21040614, izdala FDV v Ljubljani.
gnq-290380
Pahulje Rok, Roška 62, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 63980107, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnt-290427
Pantić Jelka, Polje 366, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-290396
Pavlič Bogomir, Sv. Lovrenc 94, Prebold,
delovno knjižico. gnf-290616
Pečar Alojz, Ulica 21. aprila 8, Spodnji
Duplek, preklic delovne knjige, št. 28540,
izdane leta 2006 v Mariboru. m-252
Peterlin Jelka, Šmarska cesta 37,
Velenje, preklic vozniškega dovolenja,
objavljenega v Uradni list RS, št. 30/2008.
gno-290832
Porić Almir, Dolenjska cesta 57, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-290366
Postružnik Doroteja, Spodnji Žerjavci
26 C, Lenart v Slov. goricah, vozno karto,
št. 10216, relacija Spodnji Žerjavci-Maribor,
izdal Veolia transport. m-263
Potočnik Mojca, Zgornja Ročica 5, Sv.
Ana v Slov. goricah, vozno karto, št. 6585,
relacija Lenart-Maribor. m-219
Pratneker Luka, Za trgovino 5, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
63970265, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnp-290656
Premovič Dušan, Prušnikova 18, Maribor,
preklic delovne knjige dvojnik, št. 28147,
izdano leta 2006 v Mariboru. m-259
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, izvod licence, št.
10430 za vozilo z reg. št. KR 16-05H.
gns-290528
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznika
Damir Živec, izdano 8. 11. 2007 z
veljavnostjo do 17. 4. 2008r. gnq-290530
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potdrdilo za voznika
Vladislav Nedić, izdano 7. 11. 2007 z
veljavnostjo do 17. 4. 2008. gnn-290533
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznika
Redžo Čeleš, izdano 8. 11. 2007 z
veljavnostjo do 17. 4. 2008. gnj-290537
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potrdilo za voznika
Velibor Blagojević, izdano 7. 11. 2007 z
veljavnostjo do 17. 4. 2008. gnh-290539
Proj Matevž s.p – avtoprevozništvo,
Pevno 8, Škofja Loka, potdilo za voznika
Milorad Popović, izdano 22.1.208 z
veljavnostjo do 17. 3. 2008. gnf-290541
Račić Katarina, Ulica Heroja Bračiča 12,
Maribor, preklic delovne knjižice, št. 20091,
izdano leta 2002, pri Upravni enoti Maribor.
m-243
Rakar Damir, Cesta na agrarno 47,
Orehova vas, preklic delovne knjige, reg. št.
7995, izdano leta 1995 v Mariboru. m-204
Raprim d.o.o., Prečna pot 19, Zagorje ob
Savi, licenco za tovorno vozilo z reg. št. LJ
14-6JE. gnf-290491
Raprim d.o.o., Prečna pot 19, Zagorje ob
Savi, licenco, za tovorno vozilo z reg. št. LJ
40-7VH. gne-290492
Repas Armin, Činžat 33, Fala, službeno
izkaznico, št. 011063-1, izdano 9. 8. 2006,
Sintal Maribor d.d. m-189
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Robar Silvo, Starše 76 b, Starše, preklic
delovne knjige, št. reg. 22792, izdano leta
2003 v Mariboru. m-223
Ropar Alma, Vrbovec 27, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-290395
Rovšnik Milko s.p., Male Braslovče
9/a, Braslovče, dovolilnico za Ukrajino, št.
237508. gnk-290836
Rovšnik Milko s.p., Male Braslovče
9/a, Braslovče, dovolilnico za Rusijo, št.
0440771. gnj-290837
Rupert Eva, Rožna dolina, cesta
VI/17, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gns-290553
Schlegel Janja, Cesta IV prekomorske
42, Ajdovščina, delovno knjižico, reg. št.
20251. gnu-290601
Sheremeta Tetyana, Ulica bratov
Turjakov 21, Rače, preklic delovne knjige,
št. reg. 21428, izdano leta 2003 v Mariboru.
m-227
Slanšek Sebastjan, Boben 17, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 63990323, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnj-290562
Solina Janez, Stojnci 126, Markovci,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno
delo s traktorji in traktorskimi priključki.
gnb-290370
Strajnar Tomaž, Mlinska pot 1, LjubljanaČrnuče, službeno izkaznico, št. 011317-2
z dne 12. 2. 2007, izdana pri Protect Infra
d.o.o. gnn-290833
Šmigoc Karl, Vrbova pot 20, Šentilj v
Slov. goricah, preklic delovne knjige, reg.
št. 6694, izdano leta 1986 v Mariboru.
m-218
Šoba Mojca, Hotinjska cesta 15, Orehova
vas, preklic delovne knjige, reg. št. 29133,
izdano leta 2006 v Mariboru. m-197
Šorli Valter, Zatolmin 11, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 63000289, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnu-290826
Štefančič Izidor, Lovska ulica 5, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 31230034,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnc-290594
Štefančič Klemen, Jasen 28/a, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 20201337,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnq-290605
Šulc Aleksander, Gimnazijska ulica 4,
Ruše, preklic delovne knjige, reg. št. 8049,
izdano leta 1986 v Mariboru. m-237
Taurer Aleš, Na Lazih 46, Brezovica pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnp-290381
Tič Dejan, Podgrad pri Pohorju 7,
Oplotnica, delovno knjigo, reg št. 11279,
ser. št. A 620205. m-76
Tomšič Mira, Šmihel 37, Novo mesto,
delovno knjižico. gnl-290485
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Trdin Maja, Ulica Pohorskega odreda 2,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
81619139, EPF Maribor. m-228
Tumpej Brglez Vera, Cesta Proleterskih
brigad 60, Maribor, preklic delovne knjige,
reg. št. 11515, izdano leta 1970 v Mariboru.
m-162
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico za Rusijo
– univerzalno, tranzitno, šifra 643/09,
št.837372. gnc-290598
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico za Ukrajino
– univerzalno, tranzitno, šifra 804/03, št.
0752301. gns-290603
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico za Rusijo
– unverzalno, tranzitno, šifra 643/09, št.
425898. gnn-290608
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico za Ukrajino, šifra
80/03, št. 0752966. gnm-290609
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico za Ukrajino, šifra
80/03, št. 0753544. gnl-290610
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico za Ukrajino, šifra
80/03, št. 0755070. gnk-290611
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, dovolilnico za Ukrajino, šifra
80/03, št. 0755080. gnj-290612
Vasič Željko, Senčna pot 14, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gnw-290824
Verbošt Gorazd, Breznikova cesta
10, Benedikt, študentsko izkaznico, št.
81641891, EPF Maribor. m-208
Vidmar Anton, Klečet 15, Žužemberk,
delovno knjižico. gnf-290391
Volmajer Tomaž, Ob ribniku 3, Selnica ob
Dravi, preklic delovne knjige, št. 115/2006,
izdano dne 27. 9. 2006. m-257
Vuković Bosiljka, Ulica Andreja Kumarja
27, Ljubljana, delovno knjižico. gny-290397
Weindorfer Rene, Jurančičeva ulica
12, Maribor, preklic delovne knjige, št. reg.
27763, izdano leta 2006 v Mariboru. m-222
Zemljič Dejan, Šnoflova ulica 1, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-03764-0/04, ser. št. 17182, izdana
14. 12. 2004 v Kopru, izdala Koper. m-224
Zemljič Zoran, Kardeljeva 92, Maribor,
preklic delovne knjige brez številke. m-198
Žmuc Jože, Jakhkova cesta 2, Grosuplje,
delovno knjižico. gni-290388
Žnidaršič Jana, Cesta nar. odreda 26,
Stari trg pri Ložu, vozno karto, št. 0710938,
izdal Avrigo Nova Gorica. gnh-290489
Žuran Danica, Stantetova 18, Maribor,
službeno izkaznico, št. 013102, izdano
11. 6. 2007, Ministrstvu za notranje zadeve
Ljubljana, ime delodajalca Varnost Maribor
d.d. m-217
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