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Leto XVIII

Javni razpisi
Ob-3890/08
Popravek
Pri objavi razpisa – javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora z letnim
vrtom in teraso, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 36, str. 1395-1396 z dne 11. 4. 2008,
Ob-3634/08:
– se na koncu besedila 9. točke razpisa
doda stavek: »Kolikor bo najemnik odpovedal najemno pogodbo brez krivdnega vzroka
na strani najemodajalca, pred iztekom petih
let najemnega razmerja, ni upravičen do
stroškov vlaganj.«
– se v prvem stavku 5. točke razpisa za
besedo »ponudbena« doda »(v nadaljevanju: ponujena)«:
– se v drugem stavku tretjega odstavka
točke 10. d) za »60 točk znaša najugodnejša ponujena cena« doda (Formula:

(

)

ponujena cena
Število doseženih točk = ----------------------------------------------------- × 60 točk ),
najugodnejša ponujena cena

nadalje se v isti točki istega odstavka za
besedno zvezo »10 točk znašajo reference«
besedilo v oklepaju nadomesti z »(registrirana gostinska dejavnost nad 5 let znaša
10 točk, registrirana gostinska dejavnost
manj kot 5 let znaša 5 točk), medtem ko se
v isti točki istega odstavka v zadnjem stavku v oklepaju beseda »točk« za številom
30.000 spremeni v besedo »EUR«.
Občina Prevalje
Št. 243
Ob-3862/08
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
s pričetkom v šolskem letu 2008/2009 za
ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in nekaterih deficitarnih
poklicev v umetnosti (razpis, oznaka
JPR24-ŠTIP-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
izpopolnjevanje in študij (z javno veljavnostjo) v tujini na področjih umetnosti in AV
kulture (Š-1),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (Š-2),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
deficitarne poklice v umetnosti (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1,
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere deficitarne poklice v umetnosti.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura.
Deficitarni poklic je poklic, ki ga je treba zaradi potreb v kulturi posebej podpirati.
Deficitarni poklici, za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo na področju
umetnosti, so:
– plesalec, koreograf, igralec-animator
lutk, oblikovalec svetlobe na področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizoritev – za oder), radijski režiser (področje:
uprizoritvene umetnosti),
– baletni plesalec, dirigent za zborovski
orkester, dirigent za simfonični orkester (področje: glasba),
– filmski scenarist, računalniški filmski
animator, filmski režiser (področje: AV kultura),
– kostumograf, gledališki in filmski scenograf (vizualne umetnosti),
– avtor za intermedijske umetnosti (področje: intermedijske umetnosti).
Razpis je prednostno namenjen podiplomskim študentom. Štipendije in deleži
šolnin za dodiplomski študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni
na šolah v Republiki Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2008/2009, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
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Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi,
v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 316,10 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 632,19
EUR. Višina štipendije se usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ
50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino
le v primeru, da je navedena v prijavi, da
so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo
višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se
šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS
je praviloma 196,19 EUR letno, le izjemoma
je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev
v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina
ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve,
članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR25ŠTIPH-2008 (humanistični študiji na področju kulture opisanih v razpisu) se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 oziroma 35 let za deficitarne poklice (letnica
rojstva 1978 oziroma 1973).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena
ni nižja od 3,0. Kandidat mora do izteka
razpisnega roka priložiti dokazilo o končani
maturi (zaključnem izpitu) in izračun povprečne ocene.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na
podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene
študija oziroma študija in oceno diplome do
izteka razpisnega roka. Povprečna ocena
študija ne sme biti nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0. Izjemoma lah-
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ko priložijo dokazilo o dokončanem študiju
(diplomo oziroma magisterij) najpozneje do
vključno 30. 6. 2008, če ustrezna institucija
dokazila o dokončanju študija še ni izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij:
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo
o opravljenem zaključnem izpitu in izpis
ocen z izračunom povprečne ocene do izteka razpisnega roka (dokazila ni mogoče
priložiti kasneje);
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2008, če je ustrezna ustanova še
ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2008, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen izračunom
povprečne ocene na magisteriju ter sklep
o neposrednem prehodu na doktorski študij
do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko
sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij (z javno veljavnostjo) v tujini na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-1) lahko zaprosijo
posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene brez diplome 8,0 oziroma 7,0 z oceno
diplome najmanj 9,0;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1978);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini,
za dodiplomski študij v tujini le izjemoma,
praviloma za smeri, ki jih ni v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2008/2009 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;

– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in
bodo do zaključka razpisnega roka predložili
dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja
pred tisto, za katero se prijavljajo (oziroma
diplomo/magisterij najpozneje do vključno
30. 6. 2008, če dokazila ustrezna ustanova
še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis
JPR25-ŠTIPH-2008 (humanistični študiji na
področjih kulture opisanih v razpisu).
3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji
(z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo
diplomanti:
– s statusom podiplomskega študenta za
polni študijski čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1978);
– ki so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju najmanj povprečno oceno 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki se prijavljajo za podiplomski študij
v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2008/2009 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki so diplomirali ali končali magisterij in
bodo predložili diplomo oziroma magisterij
do izteka razpisnega roka (oziroma najpozneje do vključno 30. 6. 2008 če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis
JPR25-ŠTIPH-2008 (humanistični študiji,
katerih študenti bodo po končanem šolanju delovali na področjih kulture opisanih
v razpisu).
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v umetnosti (obrazec Š-3) lahko zaprosijo posamezniki:
– ki so končali najmanj peto stopnjo izobrazbe (oziroma predhodno stopnjo šolanja);
– ki se bodo izobraževali za deficitarne
poklice na področju umetnosti navedene
v drugem odstavku 2. točke razpisa;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
(dobro) oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0;
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1973);
– imajo v času šolanja status študenta za
polni študijski čas;
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– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– se ne prijavljajo za štipendiranje za
dodiplomski študij v RS;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij
v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v RS;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– se prijavljajo za izobraževanje za deficitarni poklic, naveden v tem razpisu;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2008/2009 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in bodo najpozneje do zaključka razpisnega
roka predložili dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja, pred tisto za katero se prijavljajo (oziroma diplomo ali magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2008, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis
JPR25-ŠTIPH-2008 (humanistični študiji,
katerih študenti bodo po končanem šolanju delovali na področjih kulture opisanih
v razpisu).
3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Vloge, ki niso pravočasne,
ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena
oseba, zavrže minister s sklepom.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture (Š-1) in štipendije
s sofinanciranjem šolnine za podiplomski
študij v Republiki Sloveniji (z javno veljav-

nostjo) na področjih umetnosti in AV kulture
(Š- 2):
Splošni kriteriji:
– nagrade in priznanja (na mednarodni
ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim, prispevkom), uvrstitve, dosežki,
omembe, odmevnost, strokovna praksa,
uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– medijski odzivi, prepoznavnost v strokovni javnosti (do 10 točk),
– strokovne reference, priporočila, avtorska dela in javna objava ali izdaja avtorskega dela (doma, v tujini) ali (so)avtorstvo
pri predstavitvi umetniškega dosežka (do
20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do
20 točk).
Prednostni kriterij:
– prednostni kriterij: podiplomski študij
v tujini (do 10 točk).
4.2. Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije za izobraževanje za deficitarne
poklice v umetnosti (Š-3):
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade, priznanja, udeležbe, strokovni odmevi v javnosti, omembe,
odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa (do 20 točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (do 10 točk),
– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do
20 točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij (do 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk ima najprej prednost kandidat, ki
se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa
kandidat z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni: za kandidate za študij
na umetniških področjih in področju AV kulture Š-1 in Š-2 in za kandidate za deficitarne
poklice Š-3.) Najvišje možno število prejetih
točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij.
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Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po
naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–
100 točk), kakovostno (71–95 točk), manj
zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki
dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve
finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste
se dodelijo finančna sredstva po vrstnem
redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število
točk. Če na tem področju ni kandidatov na
rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo
tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk
ne glede na področje. V primeru, da je več
kandidatov z različnih področij z enakim
številom točk, pa se dodelijo na področju
z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR24-ŠTIP-2008 namenjenih
štipendiranju v letu 2008
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2008/2009 znaša
120.000 EUR proračunskih sredstev do
konca leta 2008.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
18. 4. 2008 in se izteče 19. 5. 2008.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 (študij
v tujini) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome
oziroma magisterija. Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij, lahko izjemoma
priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo
o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje
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do vključno 30. 6. 2008, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano;
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena oziroma povprečna ocena
in ocena diplome/magisterija. V primerih, da
je kandidat v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni
vzporedni študij še poteka in je kandidat
zaključil najmanj en letnik, lahko predloži
tudi te ocene);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega
študija z izračunom povprečne ocene (brez
ocene diplome) oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisan v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2008. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2009.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2005 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju.
9.2 Kandidati za štipendije pod 3.2 (podiplomski študij v RS) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-2,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
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– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero
se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj
diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko
izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma
potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2008, če dokazilo
do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik vse ocene dodiplomskega študij z izračunano povprečno
oceno (brez ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
ki ga prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja (ali če
morebitni vzporedni študij še poteka in je
kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko
predloži tudi te ocene);
– vpisan v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– obrazložitev študijske teme, ki jo bo
raziskoval podiplomec,
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2008. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2009.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2005 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju.
9.3 Kandidati za štipendije pod 3.3 (deficitarni) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-3,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-3 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), do-

kazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome
oziroma magisterija. Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij, lahko izjemoma
priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo
o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje
do vključno 30. 6. 2008, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni
vzporedni študij še poteka in je kandidat
zaključil najmanj en letnik, lahko predloži
tudi te ocene); ali v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega
študija z izračunano povprečno oceno (brez
ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene;
– vpisan v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti zaključenega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista, osebne izkaznice
– obe strani).
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2008. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2009.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih in
prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2005
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,
pooblastilo,dokazilo o opravljenih praksah
in mednarodnem sodelovanju.
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Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki
se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za
štipendije humanističnih študijev, ki so predmet razpisa JPR25-ŠTIPH-2008.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. 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:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, do 19. 5. 2008 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
štipendij 2008 z oznako JPR24 -ŠTIP-2008,
z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1;
upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in
področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte
še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 19. 5.
2008 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga,
ki v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena
v posebej določenem roku (prispela oziroma
oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2008
za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 25. 10. 2008 za potrdilo o vpisu).
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki
ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3.
Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za
dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa,

do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih
razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila
o vpisu, se bodo do vključno 25. 10. 2008
obravnavale v postopku ocenjevanja vlog
(enako kot popolne). V primeru, da izbrani
prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge
ne dopolni, se šteje, da je nepopolna.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II:
Sasa.Jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 22. 5.
2008. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 242/08
Ob-3863/08
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin za
podiplomske humanistične študije na
področju kulture s pričetkom v šolskem
letu 2008/2009
(razpis, oznaka JPR25-ŠTIPH-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje štipendij in financiranje šolnin za humanistične
podiplomske študije v tujini in v Republiki
Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja,
kjer bodo štipendisti po zaključenem študiju
delovali na področju kulture kot:
1.1. Uprizoritvene umetnosti:
– gledališki kritik.
1.2. Glasbene umetnosti:
– glasbeni kritik.
1.3. Vizualne umetnosti:
– likovni kritik.
1.4. Intermedijske umetnosti:
– intermedijski kritik,
– producent.
1.5. Knjiga:
– literarni kritik,
– prevodni kritik,
– prevajalec del s področja leposlovja in
humanistike.
1.6. Kulturna dediščina:
– konservator za celostno prostorsko in
urbanistično ohranjanje kulturne dediščine;
– konservator za krajinsko dediščino,
zgodovinske parke in vrtove;
– konservator za gradbene konstrukcije
in materiale;
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– arhitekt konservator;
– restavrator (za kovino, papir, tekstil);
– industrijski arheolog;
– strokovnjak za digitalizacijo muzejskega gradiva;
– kustos (samo za štipendiste na tujih
univerzah oziroma izobraževalnih institucijah).
1.7. Skupno:
– kulturni manager.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1.
Področja, na katerih bodo kandidati za
štipendijo delovali po končanem izobraževanju so: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske
umetnosti, knjiga in kulturna dediščina.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2008/2009, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi,
v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 316,10 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 632,19
EUR. Višina štipendije se usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ
50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino
le v primeru, da je navedena v prijavi, da
so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo
višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se
šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS
je praviloma 196,19 EUR letno, le izjemoma
je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev
v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina
ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve,
članstva v organizacijah, stroškov literature
in morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
na eno področje, z eno vlogo in sicer samo
za eno smer na eni izobraževalni instituciji.
V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo
za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene.
Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR24ŠTIP-2008 (ustvarjalci in poustvarjalci na
področju umetnosti in nekateri deficitarni poklici na področjih umetnosti opisanih v razpisu) se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij.
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Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 35 let
(letnica rojstva 1973).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na
podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene
študija oziroma študija in oceno diplome
do izteka razpisnega roka. Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju
(diplomo oziroma magisterij) najpozneje do
vključno 30. 6. 2008, če ustrezna institucija
dokazila o dokončanju študija še ni izdala
(izračun povprečne ocene pa že do izteka
razpisnega roka).
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane diplome, in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2008, če je ustrezna ustanova še
ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2008, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen izračunom
povprečne ocene na magisteriju ter sklep
o neposrednem prehodu na doktorski študij
do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko
sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.1 Za štipendije s financiranjem šolnin
za izpopolnjevanje in študij za podiplomske humanistične študije na področju kulture v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno
veljavnostjo) za področja iz 1 točke lahko
zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali na humanističnih študijih za delovanje na področjih navedenih v 1. točki razpisa;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene brez diplome
8,0:
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1973);
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– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje z javno
veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2008/2009 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od diplome in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo
o končani predhodni stopnji šolanja pred
tisto, za katero se prijavljajo (oziroma diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6.
2008, če dokazila ustrezna ustanova še ni
izdala).
– ki ne ustrezajo profilom za razpis
JPR24-ŠTIP-2008 (ustvarjalci in poustvarjalci na področju umetnosti in nekateri deficitarni poklici na področju umetnosti, opisani
v razpisu).
3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave.
3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Vloge, ki niso pravočasne,
ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena
oseba, zavrže minister s sklepom.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnine humanistični podiplomski študij v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo):
Splošni kriteriji:
– objave strokovnih člankov, kritik, prevodov, avtorska dela, nagrade, priznanja in
raziskovalna dejavnost, omembe, odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa, terensko delo (do 20 točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju za katerega se prijavlja (do 10 točk),

– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do
20 točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali opravljen
strokovni izpit (do 10 točk).
5. Uporaba kriterijev.
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk ima najprej prednost kandidat, ki
se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa
kandidata z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno
uporabljeni glede na strokovno področje.
Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na
vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje
možno število prejetih točk je 100, od tega
90 točk za splošne kriterije in 10 točk za
prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po
naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–
100 točk), kakovostno (71–95 točk), manj
zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki
dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve
finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste
se dodelijo finančna sredstva po vrstnem
redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število
točk. Če na tem področju ni kandidatov na
rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo
tudi na drugem področju in sicer kandidatu
z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom
točk, pa se dodelijo na področju z najmanj
izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR25-ŠTIPH-2008 namenjenih štipendiranju v letu 2008.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za šolsko leto 2008/2009 znaša 60.000 EUR
proračunskih sredstev do konca leta 2008.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
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7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07).
8. Razpisni rok.
Razpisni rok se prične 18. 4. 2008 in se
izteče 19. 5. 2008.
9. Razpisna dokumentacija.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce (prijavni obrazec 1
– identifikacijski obrazec in prijavni obrazec
2 – kontrolni obrazec),
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, bibliografijo,
seznamom del, objavami in kritikami (če
obstajajo), dokazili o opravljenih praksah,
terenskim delom ...
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko
izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma
potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2008, če dokazilo
do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija.
V primerih, da je kandidat v času prijave
(glej še 3 točko):
– vpisan v prvi letnik podiplomskega
študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno oceno (brez
ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega
študija z izračunom povprečne ocene (ali
če morebitni vzporedni študij še poteka in
je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko
predloži tudi te ocene);
– vpisan v drugo ali višje leto študija,
ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatem delu, dosežkih oziroma opravljenih praksah, ki ni starejše od 6 mesecev
od izteka razpisnega roka z lastnoročnim
podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),

– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2008. Če se študij prične
v spomladanskem semestru pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2009.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2005 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju ...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila.
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata,
ki se hkrati prijavlja na razpis za štipendije
za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti JPR24-ŠTIP-2008.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. 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:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana do 19. 5. 2008 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na razpis štipendij za humanistične študije
2008 z oznako JPR25 -ŠTIPH-2008, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: ŠTIPH-1;
upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in
področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte
še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov.
12. Izločitev vlog.
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
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– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 19. 5.
2008 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga,
ki v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena
v posebej določenem roku (prispela oziroma
oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2008
za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 25. 10. 2008 za potrdilo o vpisu).
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki
ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod 3 točko.
Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za
dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa,
do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih
razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila
o vpisu, se bodo do vključno 25. 10. 2008
obravnavale v postopku ocenjevanja vlog
(enako kot popolne). V primeru, da izbrani
prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge
ne dopolni, se šteje, da je nepopolna.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure.
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II:
Sasa.Jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 22. 5.
2008. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Ob-3866/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub
ljana, Dunajska 58, objavlja na podlagi 95.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00, 52/02 in 20/06) in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07)
javni razpis
za sofinanciranje usposobitve
javnih zavodov in razvojnih centrov
v kmetijstvu v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih
centrov v kmetijstvu v letu 2008.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2008, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev
javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini 208.646
EUR.
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Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposobitve posestev, obratov in učnih
delavnic šol in fakultet s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva,
veterine in naravovarstva in raziskovalno
– izobraževalnih centrov v kmetijstvu.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so javni zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva, veterine in naravovarstva in delujejo
na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so
del razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
aktivnosti za leto 2008;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis lahko vlagatelj vloži
samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja;
– izjavo, da ni pridobil sredstev za iste
opravičljive stroške iz PRP 2007–2013.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt je
30.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki
bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programov se štejejo stroški, povezani z nabavo opreme in
strojev za opremljanje posestev, obratov in
delavnic v javnih zavodih.
Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za
dokončanje del planiranih v programu je
15. 9. 2008.
V. Merila za izbiro
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim
večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, do 15. 5. 2008 ali osebno dostavljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
v zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– Usposobitev javnih zavodov«, na hrbtni
strani pa mora biti naveden polni naslov
pošiljatelja.
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VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vsak dan
v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba
je Jože Kregar, tel. 01/309-42-54 ali e-mail:
joze.kregar@gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58, 1000 Ljub
ljana.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno
prispelih vlog bo 20. 5. 2008. ob 9. uri
v sejni sobi, I. nadstropje Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z odločbo št.: 4400-5/2008/1, bo
vloge pregledala in ocenila.
Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj
v roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna.
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-3867/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub
ljana, Dunajska 58, objavlja na podlagi 95.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00, 52/02 in 20/06) in 218. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07)
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk
v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk v letu 2008.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2008, proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk, v višini 196.127 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov s področja
kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva,
veterine in naravovarstva.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci so javni zavodi, ki izvajajo programe
praktičnega izobraževanja dijakov in štu-

dentov s področja kmetijstva, vrtnarstva,
gozdarstva, živilstva, veterine in naravoslovja in delujejo na območju Republike
Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so
del razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
dela za leto 2008;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in usposabljanje s področja kmetijstva,
vrtnarstva, gozdarstva, živilstva, veterine in
naravovarstva;
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa;
– na javni razpis lahko vlagatelj vloži
samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 50 odstotkov možnih točk.
Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in
študentov v javnih zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za
dokončanje del, planiranih v programu, je
15. 9. 2008.
V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b) projekti, ki združujejo interese čim
večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c) obseg kmetijskih površin, oziroma
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje
praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se
bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja
sorazmerno znižala.
VI. Rok in način prijave: prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, do 15. 5. 2008, ali osebno dostavljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
v zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis – Praktični pouk«, na hrbtni strani pa mora biti
naveden polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vsak dan
v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba
je Jože Kregar, tel. 01/309-42-54 ali e-mail:
joze.kregar@gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58, 1000 Ljub
ljana.
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VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno
prispelih vlog bo 20. 5. 2008. ob 9. uri
v sejni sobi, I. nadstropje Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z odločbo št.: 4400-4/2008/1, bo
vloge pregledala in ocenila.
Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj
v roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bo
dopolnil, bo zavržena kot nepopolna,
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem zavrnila kot neutemeljene.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi
odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog
s sklepom.
Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 028/08

Ob-3845/08

Javni razpis
»neposredne spodbude za skupne
razvojno-investicijske projekte –
Projekti 2008«
v okviru:
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013
1. Razvojna prioriteta: konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost
Prednostna usmeritev 1.1.: izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in
raziskovalna odličnost
1. Naročnik in izvajalec javnega raz
pisa
Naročnik: naročnik javnega razpisa je
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju
kohezijske politike v vlogi posredniškega
telesa in zagotavlja finančna sredstva za
izvedbo razpisa.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22,
1511 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
Agencija nastopa na področju kohezijske
politike v vlogi agenta.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1,
61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/2004
– EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Sloveni-

je (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon
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), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06, 114/07), Proračun RS za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), Dopolnjeni
program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–
2013 (sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6,
z dne 26. 4. 2007) – ukrepa 3.2.1. in 3.2.2,
Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti
sheme državne pomoči »Program ukrepov
za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve. BE05-5715334-2007),
Sklep Evropske Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija,
Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne
24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri državni regionalni pomoči za
naložbe (Uradni list Evropske unije L 302/29,
1. 11. 2006), Program dela in finančni načrt
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 (sklep Vlade
RS št. 47601-2/2008/3, z dne 28. 2. 2008),
Pogodba št. 302-23/2007/1 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor
operacij, z naslovom »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – Projekti 2007«, Uredba Sveta (ES) št.
1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006;
v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta, z dne 5. julija 2006,
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL
L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1080/2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z dne 8. december
2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371,
27. 12. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES)
1828/2006), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, Uredba o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
41/07), Predhodno soglasje Ministrstva za
gospodarstvo št. 012-46/2004/416 z dne
31. 3. 2008 in Soglasje Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
št. 3083-12/2008/9 z dne 16. 4. 2008..
3. Predmet, namen in cilji razpisa
3.1 Predmet razpisa
Ministrstvo bo sofinanciralo skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte, ki predstavljajo razvoj novega
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proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno
izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo
dodano vrednostjo. Rezultat projekta mora
predstavljati inovacijo za vsa sodelujoča
podjetja, ki jo podjetja v skladu s svojim poslovnim interesom po potrebi tudi zaščitijo
s pravicami intelektualne lastnine. V okviru
skupnih razvojno-investicijskih projektov
bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije
v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo,
ki so nujni za uspešno izvedbo poskusne
proizvodnje in sodelovanje podjetij z raziskovalnimi skupinami pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov s področja razvoja in vzpostavitve e-vsebin in
e-storitev na naslednjih tematskih področjih:
– e-vsebine in e-storitve na področju
kulture,
– znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,
– e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
– e-vsebine in e-storitve na področju
zdravja,
– e-poslovanje za MSP,
– e-storitve s področja lokalne e-uprave.
3.2 Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih
sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na
evropskih in tujih trgih ter k medsebojnemu
povezovanju in sodelovanju z raziskovalnimi skupinami.
Podprti bodo razvojno-investicijski projekti, ki bodo jasno in kakovostno predstavljeni ter utemeljeni in bodo imeli jasen in
celovit načrt izvedbe projekta, katere rezultati bodo jasno razvidni, usmerjeni na
evropska in tuja tržišča, pri katerih bodo
investicije usklajene z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi in pri katerih tako rezultati
razvoja, kot tudi investicije, ki ne bodo imele škodljivega vpliva na okolje.
3.3 Cilji razpisa: cilj razpisa je sofinancirati vsaj 8 razvojno-investicijskih projektov, oziroma vsaj 340.000 raziskovalnih ur
(200 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (1 FTE=1700h), kar je
v skladu s cilji, določenimi v Operativnem
programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013.
4. Upravičeni stroški
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in določilih Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinancirajo se
samo tiste razvojno-raziskovalne aktivnosti
in z njimi povezane investicije, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega javnega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede
le za aktivnosti in upravičene stroške, ki
niso delno ali v celoti financirani iz sredstev
državnega ali lokalnega proračuna ali virov
EU in drugih virov, vključno z de minimis
pomočjo. Isti upravičeni stroški ne morejo
biti hkrati sofinancirani pod aktivnostjo 1 in
aktivnostjo 2.
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Aktivnost 1

Razvojno-raziskovalne aktivnosti

Upravičeni stroški

Za razvojno-raziskovalne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru razvojno-investicijskega projekta, so
upravičeni stroški:
– stroški dela zaposlenih (raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje, ki so zaposleni izključno za
razvojno-raziskovalno dejavnost) do obsega, kot so le ti zaposleni na razvojno-raziskovalnih aktivnostih
projekta ter s tem povezano sorazmerno nadomestilo stroškov prehrane na delu, prevoza na delo /
iz dela in regresa za letni dopust; stroški dela se prikažejo z opravljenimi urami na projektu; vrednost
ure se določi glede na višino II. bruto plače zaposlenega; maksimalna II. bruto vrednost ure znaša
ob objavi razpisa 18,92 EUR in je določena v skladu z Navodilom Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije. Navedena vrednost velja za celotno obdobje trajanja projekta; pod
stroške podpornega osebja se štejejo le stroški vodenja projekta, ki so nastali neposredno kot
posledica raziskovalne dejavnosti oziroma pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta;
– stroški uporabe inštrumentov, opreme in zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno
dejavnost (npr. merilni instrumenti, preizkuševalni stroji in naprave, informacijsko telekomunikacijska
oprema, programska oprema, prostori), do obsega uporabe pri izvajanju razvojno-raziskovalnih
aktivnostih projekta in za obdobje izvajanja projekta; amortizacija se lahko uveljavlja za instrumente,
opremo in zgradbe, ki niso bili kupljeni iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna (upoštevajoč tudi opremo, kupljeno iz sredstev tega razpisa pod t.i. »aktivnostjo 2«),
prejemnik pa mora imeti tako organizirano računovodstvo (ločene računovodske evidence), da lahko
to v vsakem trenutku dokaže; amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi računovodskimi
standardi;
– stroški materiala, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti oziroma pri
razvojno-raziskovalnih aktivnostih projekta (npr. potrošni material pri izvedbi meritev ali izdelavi
prototipa in drug potrošni material); upravičeni so le stroški, katerih vrednost presega 400 EUR;
Stroški uporabe inštrumentov, opreme in zgradb ter stroški materiala so vezani na raziskovalno uro,
njihova maksimalna vrednost ob objavi razpisa znaša 17,13 EUR in je določena v skladu z Navodilom
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Navedena vrednost velja za celotno
obdobje trajanja projekta.
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost
in so neposredno povezane z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi projekta; v to kategorijo upravičenih
stroškov sodijo tudi storitve, ki jih za raziskovalno-razvojne in druge ustrezne storitve, opravljene
v okviru projekta po naročilu podjetij iz skupine, izstavijo podjetjem sodelujoče raziskovalne skupine;
račune, ki jih izstavijo sodelujoče raziskovalne skupine plačajo podjetja iz skupine (nosilno podjetje
oziroma sodelujoča podjetja) in ne agencija z neposrednim nakazilom raziskovalni skupini; podjetja
plačane račune uveljavljajo kot upravičene stroške za sofinanciranje. V to kategorijo sodijo tudi stroški
vodenja projekta, če podjetje za te aktivnosti najema zunanje izvajalce – druga podjetja. Računi, ki si
jih prejemniki sredstev izstavijo med seboj niso upravičeni.

Delež upravičenih stroškov za razvojno-raziskovalne aktivnosti mora znašati minimalno 30% in maksimalno 45% celotne vrednosti
vseh upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta.
Na nivoju posameznega podjetja v skupini mora znašati delež upravičenih stroškov za raziskovalno-razvojne aktivnosti minimalno
20% celotne vrednosti vseh upravičenih stroškov, ki jih v okviru skupnega razvojno-investicijskega projekta načrtuje posamezno
podjetje.
Delež stroškov za svetovalne in druge ustrezne storitve, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost lahko
znaša maksimalno 40% celotne vrednosti upravičenih stroškov za razvojno-raziskovalne aktivnosti na nivoju skupnega
razvojno-investicijskega projekta. Vrednost stroškov vodenja projekta, če podjetje za te aktivnosti najema zunanje izvajalce, ne
sme presegati 10% celotne vrednosti upravičenih stroškov za razvojno-raziskovalne aktivnosti.
Vrednost izstavljenih in poravnanih računov, ki jih podjetjem v obdobju sofinanciranja projekta izstavijo sodelujoče raziskovalne
skupine mora znašati minimalno 7% celotne vrednosti upravičenih stroškov za razvojno-raziskovalne aktivnosti na nivoju skupnega
razvojno-investicijskega projekta.
Raziskovalne
stopnje in
intenzivnost
sofinanciranja
upravičenih stroškov

V okviru javnega razpisa bodo podprte sledeče raziskovalne stopnje:
– industrijske raziskave, ki so opredeljene kot načrtno raziskovanje ali kritična preiskava za pridobitev
novega znanja, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali
storitev ali pri uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve (do 50% za
velika podjetja in do 60% za mala in srednje velika podjetja);
– predkonkurenčna razvojno-raziskovalna dejavnost, s katero je mišljeno oblikovanje rezultatov
industrijskih raziskav v načrt, postavitev ali obliko za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode,
postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi, vključno s sestavo začetnega prototipa,
ki ne bi bil uporaben v trgovanju (do 25% za velika podjetja in do 35% za mala in srednje velika
podjetja).
Ne bodo podprte rutinske ali redne spremembe izdelkov, proizvodnih linij, proizvodnih procesov,
obstoječih storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi, če bi take spremembe lahko predstavljale
izboljšave.
Za definicijo mikro, malih (majhnih) in srednje velikih podjetij se upoštevajo merila iz Priporočila
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (UL
L 124, 20. 5. 2003, str. 36).

Pri sofinanciranju upravičenih stroškov oziroma izdatkov aktivnosti 1 se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Državna
pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.: N 427/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od
1. 1. 2007 do 1. 1. 2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije
(iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – ukrep 3.2.1)
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Aktivnost 2

Investicije

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški v okviru investicij so:
– nakup novih strojev in opreme za potrebe razvojno-raziskovalne dejavnosti v okviru projekta (npr.
merilni instrumenti, preizkuševalni stroji in naprave, računalniška strojna oprema);
– nakup novih strojev in opreme vezanih za izvedbo poskusne proizvodnje;
– nematerialne investicije, ki predstavljajo smiselno zaokroženo celoto z razvojno-raziskovalnimi
aktivnostmi projekta in rezultati teh aktivnosti. Za majhna in srednje velika podjetja se lahko
upoštevajo celotni stroški naložb v nematerialna sredstva s prenosom tehnologije za pridobitev
patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Med upravičene stroške povezane z aktivnostjo 2 sodijo še stroški, ki so neposredno povezani
z aktiviranjem strojev in/ali opreme. To so stroški transporta in montaže opreme, ki je predmet
sofinanciranja.
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji izdelani vsaj v letu 2006 (razvidno iz tovarniških tablic pro
izvajalcev). Rabljeni stroji, razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim in drugim prireditvam
ne spadajo med upravičene stroške investicije.
Upravičeni so stroški investicij, pri katerih vrednost posamezne enote presega 5.000 EUR.
Podjetje mora izkazati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Predmet investicije mora
biti vključen v aktivo podjetja in se obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira. Investicijo mora podjetje
realizirati v RS.
Nakup nove programske opreme predstavlja strošek nematerialne investicije. Za nematerialne
investicije veljajo naslednji pogoji:
– uporabljati se morajo izključno v ustanovi, ki je prejemnica regionalne pomoči,
– obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in
– biti morajo vključena v sredstva podjetja in ostati vsaj pet let v ustanovi, ki je prejela regionalno
pomoč (tri leta za mala in srednje velika podjetja).
Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih investicij znašajo največ do 50%
upravičenih stroškov celotne investicije.
Upravičenci morajo prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo
vsebovati javnih sredstev.
Investicija mora ostati v regiji vsaj 5 let po njenem zaključku za velika podjetja, v primeru malih in
srednje velikih podjetij pa mora investicija ostati v regiji vsaj 3 leta po njenem zaključku.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično
premoženje) ne spadajo v upravičene stroške.

Intenzivnost
sofinanciranja
upravičenih stroškov

Upravičeni stroški se sofinancirajo do 30% za velika podjetja, 40% za srednje velika podjetja in 50%
za mala podjetja.
Za definicijo mikro, malih (majhnih), srednje velikih in velikih podjetij se upoštevajo merila iz
Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih
podjetij (UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36).

Pri sofinanciranju upravičenih stroškov oziroma izdatkov aktivnosti 2 se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007;
datum priglasitve: 30. 11. 2006; trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz
Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013.

Velikost podjetja se določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
Nakup materiala, svetovalnih in drugih
storitev, strojev in opreme mora temeljiti
na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in
uspešnosti, zagotavljanja konkurence med
ponudniki, transparentnosti, enakopravne
obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Natančnejša pravila za izbor dobaviteljev
blaga in storitev so opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti
upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti 1 in 2 v okviru odobrenega
razvojno-investicijskega projekta po prejemu
pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani agencije in so bili plačani do predložitve
zahtevka, kar upravičeni prejemnik dokaže
s potrdilom o plačilu. Vse aktivnosti, povezane z izvedbo projekta, se lahko pričnejo po
datumu izdaje pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani agencije. Vrste upravičenih
stroškov, razmerja med posameznimi vrstami
upravičenih stroškov, razmerja med razporeditvijo upravičenih stroškov med izvajalca in
soizvajalce, intenzivnost sofinanciranja upra-

vičenih stroškov, obdobje upravičenosti, dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
in metode za izračun upravičenih stroškov ter
neupravičeni stroški so podrobno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji (Priloga k pogodbi 3
RIP-08 Upravičeni stroški).
Skupna višina načrtovanih upravičenih
stroškov po posameznih vrstah upravičenih
stroškov se lahko med izvajanjem projekta
ob predhodnem soglasju agencije prerazporeja med posameznimi vrstami upravičenih
stroškov v skupnem obsegu do 20% načrtovane vrednosti posamezne vrste upravičenih stroškov. V nobenem primeru se ne
smejo prekoračiti omejitve, navedene v tem
poglavju razpisa.
V finančni konstrukciji razvojno-investicijskega projekta mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov skupnega
razvojno-investicijskega projekta s strani
agencije v višini minimalno 1.000.000,00
EUR in maksimalno 5.000.000,00 EUR, ob
upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v skupini lahko

znaša največ 60% celotne vrednosti sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta kjer v skupini nastopata le
dve podjetji oziroma največ 50% celotne
vrednosti sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta kjer v skupini
nastopa 3 ali več podjetij. V primeru, da
so v skupini povezane gospodarske družbe po 527. členu ZGD-1, lahko za vse povezane gospodarske družbe skupaj znaša
višina sofinanciranja upravičenih stroškov
največ 60% oziroma 50% celotne vrednosti
sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta.
DDV ni upravičen strošek.
5. Pogoji in omejitve sodelovanja
Z javnim razpisom se bodo podprli skupni
razvojno-investicijski projekti skupine dveh
ali več podjetij. Na javnem razpisu lahko
z razvojno-investicijskim projektom kandidirajo skupine podjetij, ki so organizirane tako,
da je eno podjetje nosilno podjetje, ostala
podjetja pa so sodelujoča podjetja.
Skupina podjetij mora v okviru razvojno-raziskovalnega dela projekta sodelovati
z vsaj eno raziskovalno skupino, pri čemer
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morajo biti rezultati razvojno-investicijskih
projektov doseženi pretežno na podlagi lastnih razvojno-raziskovalnih aktivnosti podjetij v skupini skupaj z raziskovalno skupino.
5.1 Pogoji za skupine
Na javnem razpisu lahko kandidirajo skupine dveh ali več podjetij, ki se za
namen izvedbe razvojno-investicijskega
projekta povezujejo na podlagi skupne razvojne strategije in ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– vključujejo vsaj dve podjetji, ki nista
povezani gospodarski družbi po 527. členu
ZGD-1;
– imajo sklenjen dogovor o sodelovanju v skupini, iz katere je razvidno, da so
kot partnerji dosegli dogovor o skupnem
razvojno-investicijskem projektu in dosegli
soglasje o razvojno-raziskovalnih aktivnostih in z njimi povezanimi investicijami, ter
določili nosilno podjetje in ga pooblastili, da
v imenu skupine predloži skupno vlogo na
razpis (v nadaljevanju: tudi vlagatelj) in da
v primeru uspešne kandidature na razpisu
zastopa skupino napram agenciji in z agencijo sklene pogodbo; hkrati se morajo vsa
sodelujoča podjetja v dogovoru zavezati,
da bodo v primeru uspešne kandidature na
razpisu na osnovi dogovora o sodelovanju
sklenila pogodbo o sodelovanju, v njej formalizirala dogovor o skupnem razvojno-investicijskem projektu in jo predložila agenciji v roku, predpisanem s strani agencije;
dogovor o sodelovanju v skupini ne sme biti
v nasprotju z 81. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 5. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 64/07 – UPB-2);
– pri razvojnem-raziskovalnem delu sodelujejo z vsaj eno raziskovalno skupino,
kar skupine podjetij izkažejo v finančnem
načrtu, pri čemer upoštevajo navodila in
omejitve iz 4. poglavja razpisa.
Nosilno podjetje in sodelujoča podjetja iz
skupine, nastopajo na področju kohezijske
politike v vlogi upravičencev.
5.2 Pogoji za podjetja
Splošni pogoji za podjetja
Vsako podjetje v skupini mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je gospodarska družba, registrirana
v skladu z ZGD-1 ali samostojni podjetnik;
– na dan oddaje vloge opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;
– na dan oddaje vloge ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije;
– v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo
prisilne poravnave;
– ima poravnane vse svoje obveznosti
do države;
– so na dan 31. 12. 2007 bili v stanju
kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je
kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih
dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja,
ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po
letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take
pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
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družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07
– UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo
za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo);
– ni na seznamu poslovnih subjektov
v Sklepu o objavi seznama poslovnih sub
jektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07);
– ni za iste stroške pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene
pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega
financiranja iz drugih javnih virov za isti
razvojno-investicijski projekt, se vloga za
takšen projekt zavrže. V primeru naknadne
ugotovitve dvojnega financiranja posameznega razvojno-investicijskega projekta iz
različnih javnih virov, se prekine obveznost
agencije po sklenjeni pogodbi za takšen
projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi; takšnemu podjetju in odgovornim
v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na razpisih agencije za obdobje
5 let;
– posamezno podjetje lahko v okviru
tega javnega razpisa nastopa le v okviru
dveh vlog na javni razpis in od tega največ
enkrat kot nosilno podjetje; v primeru, da
bo posamezno podjetje nastopalo v več kot
dveh vlogah, bosta upoštevani vlogi, ki sta
prvi prispeli na razpis, ostale pa bodo zavržene; v primeru, ko bo podjetje nastopalo
več kot enkrat kot nosilno podjetje bo upoštevana vloga, ki je prva prispela na razpis,
ostale pa bodo zavržene.
Posebni pogoji za nosilno podjetje
Nosilno podjetje nosi odgovornost proti
agenciji za izvedbo celotnega razvojno-investicijskega projekta. Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev za podjetja mora
nosilno podjetje izpolnjevati še naslednje
posebne pogoje:
– nosilno podjetje mora biti podjetje, ki
ima nosilno vlogo v skupini in ima hkrati
vsaj 30% delež upravičenih stroškov v okviru predloženega projekta glede na celotno
vrednost upravičenih stroškov;
– ima najmanj 20 zaposlenih, pri čemer
se število zaposlenih določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije;
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan odpiranja vlog več kot 2 koledarski leti (upošteva se datum vpisa v sodni
oziroma drug ustrezen register) in ustvarja
promet iz osnovne dejavnosti.
5.3 Pogoji za raziskovalne skupine
Raziskovalna skupina, ki jih bodo skupine podjetij vključevale v razvojno-raziskovalno delo bodo morale izpolnjevati naslednje pogoje:
– so organizirane skupine, katerih dejavnost je raziskovanje;
– imajo raziskovalno skupino oziroma
oddelek vpisan v evidenci o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;
– iz sodnega registra mora biti razvidna
dejavnost raziskav in razvoja.
5.4 Dodatni pogoji
Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoji:

– v vlogi za pridobitev pomoči je potrebno dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega razvojno-investicijskega projekta in da projekta ne bi bilo
mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez
pomoči izvajali v mnogo daljšem časovnem
obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno
nižji kakovostni ravni;
– nosilno podjetje in sodelujoča podjetja,
ki se uvršajo med velika podjetja, so obvezna dokazati spodbujevalni učinek, da jih bo
načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju
raziskav, ki jih sicer ne bi izvajali. Spodbujevalni učinek podjetje dokaže z merljivimi
kazalniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje
števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj
v raziskovalno-razvojno dejavnost v skupnih prihodkih podjetja.
– razvojno-investicijski projekt mora obvezno vključevati raziskovalno razvojne aktivnosti in investicije;
– iz predložene finančne konstrukcije razvojno-investicijskega projekta mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova
tega razpisa, ter premostitvena sredstva za
del pričakovanih sredstev iz naslova tega
razpisa do povrnitve stroškov; financiranje
oziroma zapiranje finančne konstrukcije
z leasingom ter s kreditom z garancijo ni
dovoljeno.
5.5 Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso
upravičeni:
– skupine podjetij, in razvojno-investicijski projekti ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v javnem razpisu
v razdelkih 5.1 do 5.4;
– vladne službe, institucije javne uprave,
javna podjetja in hčerinska podjetja javnih
podjetij;
– razvojno-investicijski projekti, pri katerih gre za rutinske ali redne spremembe
izdelkov, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi, če bi take spremembe lahko
predstavljale izboljšave;
– podjetja, ki so bila na dan oddaje vloge
glede na osnovno dejavnost v evidencah
AJPES razvrščena v enega izmed naslednjih področij, oddelkov ali razredov po
SKD 2008:
– oddelek 01 – Kmetijska proizvodnja in
lov ter z njima povezane storitve,
– oddelek 02 – Gozdarstvo,
– oddelek 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 –
Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52
– Litje jekla),
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 –
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
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– sektor sintetičnih vlaken (razred 20.60
Proizvodnja umetnih vlaken in skupina
13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
– v okviru omenjenega razreda in skupine
so izločena samo podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo, pripravo in predenjem sintetičnih vlaken ali preje).
6. Obveznosti podjetij v skupini
Podjetja v skupini, katerih vloge bodo
odobrene za sofinanciranje, bodo morala:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006, oziroma kakor to z navodili
predpiše Organ upravljanja (SVLR); navodila so podrobno opredeljena v razpisni
dokumentaciji;
– hraniti vso dokumentacijo, povezano
z razvojno-investicijskim projektom v skladu
z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj
10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti
za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok
podaljša;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z razvojno-investicijskim
projektom vsem organom, ki so vključeni
spremljanje izvajanja, upravljanja, kontrole,
nadzora in revizije javnega razpisa tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma
po poteku pogodbe o sofinanciranju;
– zagotoviti, da opreme in strojev, kupljenih v okviru razvojno-investicijskega
projekta ne bodo prodajali, oddajali v najem
ali leasing tretjim osebam v obdobju vsaj
5 let od zaključka razvojno-investicijskega
projekta;
– zagotoviti, da ne pride do bistvenih
sprememb projekta v okviru omejitev glede
sprememb operacije, ki jih določa 57. člen
Uredbe 1083/2006/ES
– pri izvajanju projektov smiselno slediti
naslednjim smernicam, pogojem za izbiro:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, pri katerih je to potrebno).
– Sprejem financiranja pomeni, da se
upravičenec strinja¸da bodo podatki o dodelitvi sredstev upravičenca objavljeni v sredstvih obveščanja z navedbo upravičenca,
imena operacije in zneska javnih virov financiranja operacije.
7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne
vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom
in namenom razpisa, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni
v razpisu v razdelkih 5.1 do 5.4 in ki ne
bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja,
ki so navedene v razpisu v razdelku 5.5 bo
ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
– I. sklop: Tehnološka merila (60%),
– II. sklop: Poslovna merila (30%),
– III. Sklop: Projektna merila (10%).
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V vsakem od treh sklopov bo mogoče
doseči največ 100 točk. Končna ocena vloge bo izračunana po enačbi:

OS

OT  60%  OP  30%  OPr  10% ,

kjer so:
OS – skupna ocena vloge, i = 1,2 (i –
oznaka trojke),
OT – dosežena ocena (število točk) pri III.
sklopu meril: Tehnološka merila,
OP – dosežena ocena (število točk) pri II.
sklopu meril: Poslovna merila,
OPr– dosežena ocena (število točk) pri I.
sklop meril: Projektna merila.
Merila v posameznih sklopih, skupaj
z maksimalnim številom točk, ki jih lahko
vloga doseže znotraj posameznega merila,
so podana v nadaljevanju. Metodologija in
merila za ocenjevanje vlog so natančneje
opisana v razpisni dokumentaciji.
I. sklop: Tehnološka merila
Razmerje med tveganjem in odličnostjo
Tehnološka perspektivnost
Razumevanje tehnološke zahtevnosti
Ekološki prispevek
Tehnološka upravičenost izrabe virov
Prispevek k tehnološkemu razvoju podjetij
Skupaj:

II. sklop: Poslovna merila
Razmerje med poslovnimi učinki in tveganjem
Poslovni učinki projekta
Ocena nosilnega podjetja
Ocena finančnega načrta
Ocena investicij
Ocena skupine
Sodelujoča podjetja
Skupaj:

III. sklop: Projektna merila
Strukturirana členitev dela
Opredelitev mejnikov
Organizacija projekta
Terminski načrt
Upravljanje tveganj
Upravljanje sprememb
Skupaj:

Maks.
št. točk
30
20
20
10
10
10
100
Maks. št.
točk
25
22
18
10
10
10
5
100
Maks. št.
točk
30
25
20
10
10
5
100

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 80 točk, pri čemer znaša najmanjše potrebno število točk pri I in II
sklopu meril 50 točk, pri III sklopu meril pa
vsaj 75 točk. V primeru, da pri oceni katerega koli od zgornjih sklopov meril razvojno-investicijski projekt ne doseže potrebnega števila točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to,
če skupno število točk doseže/preseže prag
za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranje projektov, ki so dosegli prag
števila točk, presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na število

Stran
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doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno,
bodo imele prednost vloge z višje ocenjenim
I. sklopom, nato pa vloge z višje ocenjenim
II. sklopom.
V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede
na doseženo oceno.
Del sredstev na razpisu lahko ostane
nerazporejen kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
V primeru, da po končanem postopku
izbora vlog in po roku za podpis pogodb
z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja ostane na razpolago
za naslednje odpiranje manj kot 5.000.000
EUR, se razpis zapre. Agencija bo objavila
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. Okvirna višina sredstev
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega regionalnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij
in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje upravičenih
stroškov v okviru razvojno-investicijskih projektov, znaša 42.000.000,00 EUR, in sicer:
– 35.700.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 6.300.000,00 EUR – slovenska udeležba.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2008, 2009, 2010 in 2011.
Predvideno sofinanciranje v letu 2008
ne bo višje kot 7.000.000,00 EUR,
v letu 2009 18.000.000,00 EUR, v letu
2010 12.000.000,00 EUR in v letu 2011
5.000.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v finančnem
načrtu Ministrstva za gospodarstvo na proračunskih postavkah:
– 6890 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU
(85%);
– 6958 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-slovenska udeležba (15%).
9. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, vključenimi v izvajanje
razvojno-investicijskih projektov, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
10. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala
neposredno na račun nosilnega podjetja in
na račun sodelujočih podjetij. Osnova za
izplačilo sredstev je s strani agencije pregledan in potrjen zbirni zahtevek za izplačilo,
ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi in izstavi agenciji nosilno
podjetje.
11. Obdobje za porabo sredstev: posamezni razvojno investicijski projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen naj-
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kasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe ob upoštevanju dodatnega pogoja,
da morajo biti zadnji zahtevki za izplačilo
s strani prejemnikov sredstev – podpisnikov
pogodbe – poslani agenciji najkasneje do
1. 9. 2011.
12. Način oddaje vloge in razpisni rok
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Prvi rok za oddajo vlog je 3. 6. 2008 do 12.
ure. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 10.
2008 do 12. ure, nato pa vsake štiri mesece
20. v mesecu (ali prvi naslednji delovni dan)
do 12. ure.
Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (glej Navodilo za pripravo in oddajo vloge) mora biti v enem
izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke dostavljena do zgoraj navedenega roka
v Glavno in splošno pisarno Javne agencije
za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22,
1511 Ljubljana.
Vloge morajo nosilna podjetja dostaviti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga – RIP 2008« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
13. Odpiranje vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Vsa odpiranja vlog bodo izvedena naslednji
delovni dan po roku za oddajo vlog.
Odpiranje vlog bo izvedeno v sejni sobi
agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno.
Nepravilno označenih vlog (ni razvidno,
da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge,
ki bodo prispele nepravočasno za posamezno odpiranje, se bodo prenesle v naslednje
odpiranje. Vlagatelji bodo o tem pisno obveščeni s strani agencije. V primeru, da se bo
končanem postopku izbora vlog in po roku
za podpis pogodb z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja izkazalo, da ne bo dovolj sredstev za naslednje
odpiranje bo agencija javni razpis zaprla in
vloge, ki niso prispele pravočasno neodprte
vrnila vlagateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v določenem roku, vloge,
ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so navedeni
v razpisu v razdelkih 5.1 do 5.4 in vloge, ki
bodo v nasprotju z omejitvami, ki so navedene v razpisu v razdelku 5.5 bodo zavržene.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju
vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
Podatke navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence
oziroma sezname in analize.

15. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom direktor agencije. Vlagatelji bodo
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo v roku 8 dni od
prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je
pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku
15 dni s sklepom.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si).
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS, na voljo
na spletnih naslovih:
– agencije: http://www.tia.si in
– Ministrstva
za
gospodarstvo:
http://www.mg.gov.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji
Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega
razpisa.
17. Dodatne informacije in obveščanje
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22,
1511 Ljubljana, s pripisom »RIP 2008« ali
– v elektronski obliki na naslov: infoRIP@tia.si ali
– na internetno stran agencije http://www.
tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na
spletnem naslovu http://www.tia.si.
Informativni dan bo agencija pripravila
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo 6. 5. 2008. Natančen čas in mesto dogodka bosta objavljena na spletnem naslovu
http://www.tia.si.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova www.tia.si.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 430-24/2008-1
Ob-3899/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB-1, 61/06 ZDru-1 in 112/07),
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06,
5/07 in 103/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture,
vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93),
usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
v obliki Sporazuma o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Državnim inštitutom za agronomske raziskave v Franciji, (v nadaljevanju »INRA«),
podpisanega 9. februarja 2005, ter Metodo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
logije ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi
v letu 2008), točka J – Mednarodno znanstveno sodelovanje (številka 6319-5/2008-1
z dne 3. 3. 2008), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program INRA 2009–2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenoraziskovalnih raziskav oziroma projektov, povezanih z naslednjimi
področji:
– agronomija;
– biotehnologija;
– varstvo narave;
– prehrana/nutricistika;
– vpliv klimatskih sprememb na vsa področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
3. Agencija bo sofinancirala:
1. stroške raziskav (stroške dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi na projektu kot neposredni
izvajalci INRA projekta; stroške inštrumentov
in opreme, ki se izključno in stalno uporablja
za raziskovalno aktivnost ter ostale materialne stroške in storitve), ki so izključno vezane
na realizacijo projekta;
2. mednarodne prevozne stroške slovenskim raziskovalcem ob obiskih v Francoski
republiki za kratke obiske – do 14 dni in dolge obiske do 3 mesecev;
3. dnevnice in bivanje slovenskim raziskovalcem ob obiskih v Franciji (vključno s potnimi stroški od kraja bivanja do
sprejemnega(ih) laboratorija(ev));
4. francoskim raziskovalcem oziroma
projektnim partnerjem bo francoska stran
krila njihove stroške pri realizaciji projekta.
Agencja bo sofinancirala predvidoma 2-3
najboljše projekte, predvidoma do 10.000
EUR na projekt za celotno obdobje trajanja
projekta.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugo leto je odvisno od rezultatov sodelovanja
v prvem letu);
– 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 agencije in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
UPB-1, 61/06-Zdru-1 in 112/07) 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 razi-

skav 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 iz Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1,
61/06-ZDru-1 in 112/07);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski
in francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (agencija in INRA
– Služba za mednarodno sodelovanje, Aline JEANNEL, e-mail: jeannel@paris.inra.fr;
telefon: +3(0)14275 -9114. Naslov: 147 rue
de l' Université, 75338 Paris, Cedex 07,
Francija;
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A in B (ARRS-MS-FR-INRA-04-A/2008
in ARRS-MS-FR-INRA-04-B/2008). Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja
raziskovalnega projekta na slovenski strani,
mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do dveh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prijavni
obrazec
A (ARRS-MS-FR-INRA-04-A/2008) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija-inra09-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnost za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– vključenost znanstvenic;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ – Skupni slovensko-francoski odbor
za znanstveno in tehnološko sodelovanje.
Sklep o sofinanciranju (odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Okvirna višina sredstev za izvedbo
predmeta razpisa je 35.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 do 2010 je vezano
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na sprejem finančnega načrta agencije za
navedena leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka sofinanciranja
je 1. januar 2009.
9. Predvideni čas izvajanja projektov je
od 1. januarja 2009 do 31. decembra 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 Francosko
republiko – Program INRA 2009-2010«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je
lahko le ena pisna prijava. Prijavni obrazec
A se mora poslati tudi po elektronski pošti na
naslov: razpis-francija-inra09-10@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav je 12. september 2008 do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
prijave, do vključno petka, 12. septembra 2008, do 12. ure. Prijavni obrazec
A (ARRS-MS-FR-INRA-A/2008) mora po
elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-francija-inra09-10@arrs.si, do vključno
petka, 12. septembra, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti (samo obrazec A).
Prijave bo po preteku roka za predložitev
prijav odprla strokovna komisija agencije.
Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju pristojnega mednarodnega organa, predvidoma
v decembru 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije
(www.arrs.gov.si/sl/razpisi). Interesenti pa
jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje, Tivolska 30,
Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina
Seršen, tel. 01/400-59-69, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3846/08
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/01
in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe
o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 110/04), Uredbe o vrednosti meril
za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitev občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00, v nadaljevanju:
Uredba), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 27. 7.
2007 ter sklepa Vlade Republike Slovenije
z dne 20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu
in finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ra-
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zvoj podeželja za leti 2008 in 2009, objavlja
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj
podeželja (v nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne samoupravne skupnosti oziroma se prenesejo
nanje takoj po izvedbi projekta.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
6.600.000 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci:
– Nosilci projekta in prejemniki sredstev
so občine v Republiki Sloveniji. Pri tem bodo
sredstva občinam iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi na podlagi 3. člena Uredbe, dodeljena le v primeru
neizčrpanja sredstev s strani drugih občin.
Sklad bo na podlagi sklepov o odobritvi
sredstev s posamezno občino sklenil pogodbo za izbrani projekt.
2. Prijavitelj projektov: prijavitelj projektov je občina.
3. Nameni na katere se lahko nanašajo
projekti:
– Področje vodooskrbe lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
– Področje cestnega omrežja se nanaša
na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih
cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči.
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja
z odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav.
– Področje šolstva se nanaša na izgradnjo in rekonstrukcijo ter opremljanje šol in
vrtcev ter drugih pomožnih objektov.
– Področje zdravstva zajema izgradnjo,
rekonstrukcijo ter nakup opreme za objekte.
– Področje socialnega varstva zajema
izgradnjo, rekonstrukcijo ter nakup opreme
za objekte.
– Področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.
– Trajnostna raba energije zajema povečanje učinkovitosti rabe končne energije,
t.j. rabe energije v industriji, storitvenem in
javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih,
ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov
energije (v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in
električne energije).
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme,
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– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
5. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
III. Splošni pogoji:
1. Projekt mora v obrazcu oziroma investicijski dokumentaciji izkazati regionalni
pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem
mora zasledovati vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega omrežja,
– izgradnja regionalne javne infrastrukture.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo
izključno projekti lokalne in regionalne javne
infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanju takoj po izvedbi projekta, za kar je
potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Sklada vrste Cs.
Obrazcu morajo biti predložene obvezne
priloge in dokazila, ki jih zahteva Sklad od
upravičenca in so navedene v točki V. tega
razpisa ter na seznamu obveznih prilog, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
5. Za prijavo mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 25.000 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj
5.000 EUR oziroma največ 4 milijone EUR
(brez DDV). Višina odobrenih sredstev ne
more presegati 4 milijone EUR, prav tako ne
sme skupna višina zadolženosti do Sklada
posameznega upravičenca presegati 10%
vrednosti namenskega premoženja Sklada.
6. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je 31. 12. 2010. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
7. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
8. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Upravičeni stroški lahko nastajajo od
1. 1. 2006 naprej.
10. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa
je mogoče opraviti v tranšah, lahko pa se
poteguje za isti namen ponovno, če skupna
višina že dodeljenih sredstev ne presega
zgornje meje deleža spodbud v upravičenih
stroških.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal posojilno pogodbo.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov.
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 1% za občine iz
osrednjeslovenske statistične regije, ki niso
uvrščene med razvojno omejevane glede
na 3. člen Uredbe, in sicer: Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Kamnik,

Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji, Logatec,
Ljubljana, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec,
Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice,
Vrhnika, Borovnica;
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte v občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
in sicer po posameznih statističnih regijah:
– Notranjsko-kraška: Cerknica, Loška
dolina, Postojna,
– Zasavska: Zagorje ob Savi,
– Koroška: Dravograd, Slovenj Gradec,
– Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto,
Ribnica,
– Goriška: Ajdovščina, Idrija, Cerkno,
Nova gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Bovec,
– Savinjska: Vojnik, Laško, Radeče, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela,
Prebold,
– Gorenjska: Žirovnica, Kranjska Gora,
Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur,
Radovljica, Bohinj, Bled, Škofja loka, Železniki, Žiri, Tržič in
– Obalno-kraška: Izola, Koper, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in ostalih občinah, ki se
uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe;
– skupna doba vračila posojila do 18 let
(z vključenim moratorijem), ki se jo na željo
upravičenca pred podpisom pogodbe lahko
skrajša,
– doba odplačevanja posojila do 15 let,
ki se jo na željo upravičenca pred podpisom
pogodbe lahko skrajša,
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Manipulativne stroške sklepanja pogodbe
prevzame Sklad. Upravičenci, ki jim bodo
sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo
z Banko Koper d.d.
4. Posojila se dodeljujejo v evrih.
5. Skupna doba odplačevanja posojila (z
vključenim moratorijem) ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z nepreklicno garancijo proračuna lokalne skupnosti in menicami ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe:
ki se posreduje Banki Koper d.d.:
– sklep o izbiri izvajalca,
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v določenem roku, se bo štelo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
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odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v določenem roku dostavil
ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se
prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu,
nanj ne odzove, se na podlagi točke 4 iz 38.
člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Možno je tudi
fazno črpanje sredstev.
– Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– odobrenega projekta investicijske
študije oziroma začetne investicije, oziroma
– poročila o izvršenih delih za investicijske projekte,
– veljavnega pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev,
– specifikacije vseh stroškov in
– kopije računov, pogodb oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine
in pooblaščene banke izstavljenih po 1. 1.
2006; Občina mora v roku 30 dni od zapadlosti zadnje predložene situacije oziroma
najkasneje do 31. 1. 2009 pooblaščeni banki dostaviti potrdilo o nakazilu sredstev na
izvajalca del, najmanj v višini odobrenega
posojila, zaradi spremljanja namenske porabe sredstev; kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila, se bo smatralo,
da so sredstva porabljena nenamensko in je
to razlog za prekinitev pogodbe ter zahtevo
Sklada za enkratno vračilo sredstev;
– ter v primeru refundacije priloženih
potrdilih o plačilih računov, pogodb oziroma
situacij.
12. V primeru, da so po opravljenem
izboru izvajalcev oziroma v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem
višina sofinanciranja ne presega razpisnih
določil.
V. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija:
– originalni obrazec za prijavo z izjavo
(izpolnjen, potrjen in žigosan),
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– ustrezna investicijska dokumentacija,
izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Ur. l. RS, št. 60/06) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP). Projekti morajo v skladu s 4. točko
34. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05)
izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe,

– s strani odgovorne osebe parafirano
garancijsko izjavo občine.
Neobvezna dokumentacija:
– kopija soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, kolikor
občina soglasje ima.
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, za kar lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi največ
30 točk, in sicer:
1.1 lokacija projekta glede na razvrstitev
razvojnih regij po 4. členu Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 23/06); projekti glede na svojo lokacijo
dobijo naslednje število točk: 10 – pomurska, 7 – notranjsko-kraška, 6 – podravska, 6
– spodnjeposavska, 5 – zasavska, 4 – koroška, 4 – jugovzhodna Slovenija, 3 – goriška,
3 – savinjska, 2 – gorenjska, 2 – obalno-kraška, 0 – osrednjeslovenska.
1.2 določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost – lokacija naložbe spada med
območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost – 1 točka.
1.3 stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v zadnjem letu, za katerega so razpoložljivi podatki:
– enaka ali manjša od povprečja v Sloveniji – 0 točk,
– do 25% večja od povprečja v Sloveniji
– 2 točki,
– med 25 in 50% večja od povprečja
v Sloveniji – 3 točke,
– med 50 in 75% večja od povprečja
v Sloveniji – 4 točke,
– več kot 75% večja od povprečja v Sloveniji – 5 točk.
1.4 lokacija projekta glede na stopnjo
ogroženosti območja s posebnimi razvojnimi
problemi (3. člen Uredbe):
– ekonomsko šibka območja (točka 1 3.
člena Uredbe) – 2 točki,
– območja s strukturnimi problemi – visok delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b 3. člena Uredbe) – 5 točk,
– območja z omejenimi dejavniki glede
na delež površine z omejenimi dejavniki
(točka 3.a 3. člena Uredbe) – 2 točki ter
– razvojno omejevana obmejna območja
(točka 3.b 3. člena Uredbe) – 5 točk,
pri čemer se točke kumulativno seštevajo. Projekt lahko pridobi največ 14 točk.
2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi največ 40 točk, in sicer:
Izkazana ekonomska upravičenost
projekta s pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta
na osnovi investicijskega programa do 20
točk;
– investicijski projekt ustvarja pozitiven
donos za njegove obstoječe in/ali bodoče
uporabnike: do 5 točk;
– investicijski projekt ima pozitiven pristop do varstva okolja: do 3 točke;
– investicijski projekt ima pozitiven vpliv
na gospodarski razvoj oziroma se predvideva odprtje novih delovnih mest: do 5 točk;
– rezultati ekonomskega ovrednotenja
projekta (ISD) so pozitivni: do 7 točk.
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2.2. Obseg in kvaliteta infrastrukturnih
storitev oziroma del do 20 točk;
– obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike: do 8 točk;
– stopnja izvajanja investicijskega projekta: do 8 točk;
– investicijski projekt zagotavlja večjo
prometno, komunalno ali logistično urejenost območja: do 4 točke.
3. Izvedljivost projekta:
– predloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
prinaša projektu 10 točk,
– projekti, za katere občine vlogi priložijo kopijo soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, pridobijo
dodatnih 20 točk.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Financirani
bodo projekti z največjim številom točk do
porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem, glede na zbrano
število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. izvedljivost projekta.
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije
ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s 3. odstavkom 26. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj in
razvoj podeželja kot neutemeljene zavrne.
Izjema, glede negativnega denarnega toka
so le vloge s programi, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov
program upravičen.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.
rdf-sklad.si.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel.
01/836-19-53.
2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Prvi rok za oddajo prijav je 19. 5. 2008,
drugi rok za oddajo prijav je 19. 6. 2008, tretji rok za oddajo prijav je 21. 7. 2008, četrti
rok za oddajo prijav je 21. 8. 2008 ter zadnji
rok za oddajo prijav je 22. 9. 2008, velja poštni žig priporočene pošiljke.
4. Vloge so lahko oddane osebno ali priporočeno po pošti, do zgoraj navedenih rokov. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot
so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo najkasneje tretji delovni
dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe
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sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana,
bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura – Cs«.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in
izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje
prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku
8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev,
več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje
komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja projektov,
prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin
iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se
ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na 3. člen Uredbe,
razvrščeni glede na število točk, vendar za
projekti ostalih občin.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev
(primeroma: zaprošeno posojilo 50.000
EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še
25.000 EUR, zato dodelitev v višini 25.000
EUR). Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom praviloma v roku do
30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR poda soglasje Nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper
sklep odloča Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Hkrati
z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi
Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov:
Sklad bo spremljal porabo in učinke do-
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deljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec
je dolžan v roku 3 mesecev po roku za
zaključek investicije Regionalnemu skladu
predložiti Poročilo o zaključku investicije,
za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi
sredstev. Prav tako se prejemnik sredstev
v pogodbi zaveže, da je dolžan omogočiti
nadzor nad porabo sredstev tako, da je
vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki
se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za
katere so bila dodeljena, ali se je sredstva
kakorkoli odtujilo, ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 11/2007; uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 190/08
Ob-3860/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1:
Parc. št. 1661/2, travnik v izmeri 723 m2,
vpisana pri vl. št. 542, k.o. Savci. Zemljišče je po planu opredeljeno kot nezazidano
stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča
znaša 6.073,20 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Za zemljišče je sklenjena najemna pogodba do 31. 12. 2008.
V skladu z 9. členom najemne pogodbe št.
17320-1347/06 se najemna pogodba lahko
podaljša za dobo 1 leta, če najmanj v trimesečnem roku pred iztekom pogodbe nobena pogodbena stranka pisno ne odpove
pogodbe.
Zaporedna št. 2:
Parc. št. 823/7, njiva v izmeri 1753 m2,
vpisana pri vl. št. 577, k.o. Kostanjevica.
Zemljišče se po planu nahaja v območju
za obrt in servisne dejavnosti, izklicna cena
zemljišča znaša 61.887,91 EUR (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3:
Parc. št. 878/2, travnik v izmeri 224 m2,
vpisana pri vl. št. 1115, k.o. Želeče. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
34.944 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4:
Parc. št. 359/4, travnik v izmeri 1659 m2,
vpisana pri vl. št. 978, k.o. Predtrg. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
282.016,73 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5:
Parc. št. 2588/16, njiva v izmeri 1172 m2,
vpisana pri vl. št. 1771, k.o. Blatna Brezovica. Zemljišče je po planu opredeljeno kot
stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča
znaša 210.960,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Državni zbor Republike Slovenije. Fizične

osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine,
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu
varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 5. 5.
2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap.št. _____– Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-04/2008 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pod zap. št. 3 pridobiti tudi
soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju
prostora na nepremičninah pod zap. št. 4
občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora
bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere
ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje
doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se
mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin
ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh
sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil pro-
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dajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo
sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 8. 5. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 330-12/2008
Ob-3773/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRSO809),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07),
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev
na področju kmetijstva v Občini Krško
v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne
ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Podpora je namenjena za izvedbo:
– izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, krožki,
strokovne ekskurzije, prenos znanj domače
obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitev in promocija dejavnosti
društva (zloženke, različne publikacije);
– predstavitev na prireditvah lokalnega,
regionalnega, državnega ali mednarodnega
pomena;
– organizacija in izvedba različnih aktivnosti kot so (razstave, prikazi običajev,
tekmovanja, sejmi, ter manjše društvene
prireditve).
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana
stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva,
združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo
zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del
te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih
ali mednarodnih virov.
3. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto
2008 v okvirni višini 13.000 EUR na proračunski postavki – 5002 – 4120.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela društva:
a) število članov društva,
b) program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
6. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec, izjava o št. članov.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2008,
potrjen na občnem zboru društva.
5. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
6. Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev
državnih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah v obdobju od
1. 1. 2008 do 14. 11. 2008.
7. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
3. 10. 2008, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj - javni razpis – programi
društev na področju kmetijstva«.
8. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
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neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Krško
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba morata biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 14. 11.
2008.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2008.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 410-22/2008-1503
Ob-3774/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. in 8. člena
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št.
4/08) ter Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2008, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Kočevje na svoji 9.
redni seji dne, 20. decembra 2007, Občina
Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Kočevje za leto 2008
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Kočevje, Ljub
ljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov
v Občini Kočevje v letu 2008 v skupni višini
155.303,00 evrov.
Proračunska sredstva so zagotovljena
na proračunski postavki 18059001 Programi
športa, 4118030 Financiranje športnih programov-razpis.
Razpisane so naslednje vsebine športnih
programov:
– športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobvez
nih otrok,
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– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja otrok usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreativna dejavnost občanov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– športne, rekreativne in promocijske
prireditve,
– delovanje društev in zvez društev na
lokalnem nivoju,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Proračunska sredstva bodo razdeljena
v skladu s sprejetim Letnim programom
športa v Občini Kočevje za leto 2008, ki je
objavljen na spletnih straneh:
– Občine Kočeje (http://www.kocevje.si)
in
– Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (http://www.sport-kocevje.si/portal/)
oziroma na vpogled na sedežu Javnega
zavoda za šport Občine Kočevje:TZO 30,
Kočevje.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na razpisu za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci
športne dejavnosti:
– športna društva in klubi, registrirani po
Zakonu o društvih;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja ali
panoge;
– zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov v Občini Kočevje prednost
pred drugimi izvajalci programov športa.
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– da imajo sedež v Občini Kočevje in
v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost;
– da so najmanj eno leto registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih;
– da so na podlagi zakonskih predpisov
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa.
4. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2008.
5. Razpisni rok: rok za prijavo je do
vključno 10. maja 2008.
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6. Način dostave predlogov
Prijavo za sofinanciranje posameznih
vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti
vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30,
1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Šport
2008 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Javni
zavod za šport Občine Kočevje.
7. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo kandidati na Javnem zavodu za šport Občine Kočevje, TZO št. 30,
1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Olaf Grbec, tel.
041/697-978.
8. Informacija o razpisni dokumentaciji:
predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo
prevzamejo v času uradnih ur na sedežu
Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
Javnega zavoda (http://www.sport-kocevje.si/portal/).
9. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasno prispele in popolne prijave
bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Kočevje in Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2008.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku osem dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije za izbor vsebin športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju
športnih programov.
Občina Kočevje
Št. 410-21/2008-1503
Ob-3775/08
Občina Kočevje objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 6/02 in št. 36/02)
javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2008 financirala in sofinancirala
Občina Kočevje
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, 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, med območnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,

– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
Predvidena vrednost sredstev javnega
razpisa je 55.200,00 EUR za sofinanciranje
programov kulturnih društev in 25.900,00
EUR za sofinanciranje kulturnih projektov. Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Kočevje za leto 2008 na področju
18039003 – Ljubiteljska kultura, 4118023
– Programi in projekti društev in posameznikov – razpis.
3. Pogoji sofinanciranja
Na javni razpis se lahko prijavijo kulturna
društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki
zagotavlja ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poročila
o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur na vložišču Občine
Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
5. Rok in način prijave
Pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 10. maja 2008 na
naslov Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Kultura
2008 – Ne odpiraj«.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure v vložišču Občine Kočevje.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na
osnovi pogojev in meril, ki so obvezni in
sestavni del Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in
kulturnih projektov iz proračuna Občine Kočevje. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Kočevje
sklenil pogodbe o sofinanciranju.
7. Informiranje kandidatov
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo kandidati v času uradnih
ur na Občini Kočevje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Majda Lindič, tel.
01/893-82-18, e-mail: kultura-sport@obc-kocevje.si
Občina Kočevje
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Št. 3544-24/2008
Ob-3776/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
investicij v vaške vodovode v Občini Žiri
(Ur. l. RS, št. 104/07, 109/07) župan Občine
Žiri objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicij v vaške
vodovode v Občini Žiri v letu 2008
I. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz proračuna občine
v skupni višini 13.560 EUR za sofinanciranje investicij v individualno vodooskrbo in
sofinanciranje investicij vaških vodovodov.
Pomoči se dodeljujejo v naslednjih oblikah:
– dotacije,
– neposredno financiranje storitev do višine odobrenih sredstev,
– neposredno financiranje storitve ali investicije do višine odobrenih sredstev.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
Upravičeni prejemniki pomoči po tem
pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva in fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Žiri,
– vaške vodovodne skupnosti, ki so organizirane v skladu s Statutom Občine Žiri.
Do pomoči po tem pravilniku razen analiz
pitne vode niso upravičeni subjekti, ki so:
– investicijo že zaključili do konca leta
2006,
– namensko koristili sredstva iz občinskega proračuna za investicije v individualno vodooskrbo in vaške vodovode v obdobju zadnjih 15 let,
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti,
– nenaseljeni objekti, objekti v gradnji in
predvidene novogradnje.
Splošna določila:
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste
upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
– Upravičenec mora na podlagi zahteve
Občine Žiri financirati revizijo projekta, oziroma lahko občina določi obseg del, ki se
sofinancirajo po svoji presoji.
– Odobrene naložbe, ki so odobrene
z javnim razpisom, morajo biti zaključene
pred zadnjim izplačilom zahtevka.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let
po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.

– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz
tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi, razen zagotovitve dodatnih
vodnih virov, ne more kandidirati naslednjih
15 let.
Za ostala določila (kumulacija pomoči,
omejitve višine pomoči, postopek za dodelitev pomoči, imenovanje komisije za pregled
in oceno vlog, se upoštevajo določila zgoraj
navedenega pravilnika.
IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina pomoči ter višina sredstev
Z ukrepi se bo izboljšala oskrba z zdravo pitno vodo in povečala požarna varnost
območij. Za uresničevanje ciljev oskrbe
z zdravo pitno vodo in ohranjanja in razvoja podeželja v občini se finančna sredstva
usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. investicije v izgradnjo infrastrukture
za zagotovitev osnovne vodooskrbe; znesek
pomoči: 2.500 EUR,
2. investicije za zagotovitev dodatnih vodnih virov; znesek pomoči: 500 EUR,
3. investicije za zagotovitev zdravstveno
ustrezne pitne vode; znesek pomoči: 7.000
EUR,
4. storitve za zagotavljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode – analize; znesek pomoči: 2.560 EUR,
5. investicije za povečanje požarne varnosti; znesek pomoči: 1.000 EUR.
Tekoče vzdrževanje vodooskrbnih objektov in popravilo okvar ni predmet sofinanciranja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenci za sofinanciranje vodooskrbe, ki obsega več kot pet stanovanjskih
objektov, morajo biti organizirani kot vaške
vodovodne skupnosti v skladu z Statutom
Občine Žiri.
– V primeru priključevanja vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje je
potrebno vlogi priložiti soglasje upravljalca
javnega vodovoda in dokazila o plačanih
priključnih pristojbinah.
– Naložba mora ustrezati zdravstveno
sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
– Upravičenci morajo predložiti vodno
dovoljenje oziroma predložiti kopijo vloge
za vodno dovoljenje.
– Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje).
– Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev objekta v sistem
vodooskrbe.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let
po izplačilu sredstev.
– Upravičenci morajo predložiti izjavo,
da bodo omogočili priključek novih objektov
na vodovodno omrežje na območju ki ga
pokrivajo, razen v primeru ko to tehnično
ni mogoče, ali če bi bila z novim priključkom ogrožena varna vodooskrba obstoječih
odjemalcev.
– Upravičenci morajo predložiti izjavo, da
bodo na vodovodnem omrežju, na območju
ki ga pokrivajo, zagotovili izvajanje javne
službe v skladu Odlokom o javnih vodovodih
v Občini Žiri in drugimi področnimi predpisi.
Upravičeni stroški:
– Pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški nakupa gotovih
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elementov (pesek, cement, beton, opeka,
železo ali drug gradbeni material, les, inštalacijski in vodovodni material – cevi, hidranti,
signalni kabli, črpalke ...) do pripadajoče
višine sofinanciranja.
– Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom
in zdravstveno ustreznostjo pitne vode.
Višina pomoči:
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje
omejitve višine pomoči:
– Za naložbe v individualne vodovode za
eno stanovanjsko hišo najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 1.600 EUR.
– Za naložbe v individualne vodovode za
dve obstoječi stanovanjski hiši najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih
stroškov investicije oziroma 3.400 EU.
– Za naložbe v individualne vodovode za
tri obstoječe stanovanjske hiše najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih
stroškov investicije oziroma 5.200 EUR.
– Za naložbe v manjše vaške vodovode,
ki ne izpolnjujejo kriterijev za javni vodovod
(več kot tri obstoječe stanovanjske hiše in
49 ali manj uporabnikov) najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 12.000 EUR.
– Za naložbe v javne vaške vodovode,
ki oskrbujejo več kot 50 oseb najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih
stroškov investicije oziroma 20.000 EUR.
– Vaškim vodovodom, ki oskrbuje najmanj 25 občanov se financira 1 kemična in
1 bakteriološka analiza letno.
– Na področju požarne varnosti se sofinancira polovica materialnih stroškov hidranta z pripadajočo požarno omarico.
V. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo od
dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni
Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni
strani Občine Žiri: www.ziri.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Andreju Poljanšku na Občini
Žiri, tel. 505-07-14 oziroma 041/589-860.
VI. Rok in način oddaje vlog
Rok za prijavo na javni razpis je: 15. 5.
2008.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora
vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloge se oddajo osebno
v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na
naslov: Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri.
Upoštevali bomo vloge, ki bodo ne glede
na način dostave do tega dne prispele na
navedeni naslov. Vloge, oddane pred objavo razpisa, se smatrajo kot pravočasno
oddane.
VII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda
in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine. Na podlagi zapisnika
komisije se izda sklep, s katerim se opredeli
namen, višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške. Na podlagi sklepov občina
z upravičenci sklene pogodbo, s katero se
podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Kopije predračunov, računov in potrdil
o plačilu računov za izvedene aktivnosti se
priložijo vlogi. Račune z datumom po 15. 10.
2008 komisija ne bo upoštevala.
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VIII. Razporeditev sredstev
Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo
manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog
kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se
bodo sredstva upravičencem dodelila glede
na vrstni red prispetja vlog – do porabe
sredstev.
IX. Obveščanje o izidu: o izidu javnega
razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh od zaključka roka za oddajo
vlog.
Občina Žiri
Ob-3777/08
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev
v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list
RS, št. 13/08) in Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 22/08), objavlja Občina Mokronog-Trebelno
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Mokronog-Trebelno za
leto 2008
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za
leto 2008, z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka.
2. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Mokronog Trebelno,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost
na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred
objavo razpisa,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
pravilnika.
3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev znaša
10.417,00 €.
4. Merila za dodeljevanje sredstev:
I. Redna dejavnost:
Višina razpoložljivih sredstev je do 60%
kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost.
Višina točke se določi za vsako proračunsko leto posebej. Upoštevajo se podatki
preteklega leta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Redna dejavnost društva
– redna dejavnost društva:
– dejavnost društva
– za vsakega člana,
ki je plačal članarino
– do 50 članov
– od 51 do 100 članov
– od 101 in več članov  
– za vsako sekcijo, ki deluje
v okviru društva
2. Sofinanciranje posameznih
aktivnosti
– organizacija samostojne
prireditve v občini
– sodelovanje na turistični
prireditvi na območju občine
– sodelovanje na turistični
prireditvi izven območja
občine
– organizacija pohoda
– ohranjanje starih običajev
(priprava jedi, postavitev
simbolov ...)
– izvajanje promocijskih
in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena
– organizacija in izvedba
izobraževanja članov društva
(predavanja …).

20 točk
5 točk
10 točk
15 točk
10 točk

50 točk
20 točk
35 točk
20 točk
20 točk
10 točk
20 točk

3. Strokovno izpopolnjevanje članov društva
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje
kadrov, ki delajo v društvih na področju turizma, se prizna sofinanciranje s strani občine.
Prizna se:
– prijavnina za šolanje, seminarje in
strokovno izpopolnjevanje, 20 točk/udeleženca/6 ur.
II. Projekti:
Višina razpoložljivih sredstev je do 40%
kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost.
Projekt se strokovno in finančno ovrednoti na razpisnem obrazcu.
Prispele vloge obravnava komisija in pripravi predlog izbire programov in možni obseg sofinanciranja.
Upravičeni projekti za sofinanciranje so:
– izdaja promocijskega materiala (zloženka, spominek ...),
– projekti kot npr. označitev pešpoti,
postavitev informativnih tabel, vzdrževanje
le-teh …)
– čistilne akcije in urejanje okolja na področju celotne občine,
– organizacija pohodov z več udele
ženci,
– organizacija dobrodelne prireditve
z več udeleženci.
5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do
15. 5. 2008.
6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje
programov turističnih društev«, ki ga dobijo
v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog ali
na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno
http://www.mokronog-trebelno.si/.
7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa
na naslov: Občina Mokronog - Trebelno,
Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom:
»Javni razpis – programi turizma«.

8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
9. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana najkasneje v roku 30 dni po sprejemu
sklepa na občinskem svetu.
10. Javni razpis se objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-3778/08
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 delovanja Lokalne
akcijske skupine za preprečevanje
zasvojenosti v Mestni občini Novo
mesto za leto 2008
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske
skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto v letu 2008 v višini 16.000
EUR.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, ki bo s preventivnim delom zajela velik del šolajoče in
nešolajoče se populacije mladih ter druge
strokovne in laične javnosti, omogočala in
izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim družinam ter izvajala ostale programe
in projekte, sprejete z vsakoletnim planom
dela skupine LAS. V ta namen po izbran
prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom
najbolj približal spodaj navedenim ciljem Lokalne akcijske skupine v letu 2008:
A) preventivno delo v osnovnih šolah
v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh
oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol
v novomeški občini – skupaj ca. 60 predavanj/delavnic na leto);
B) preventivno delo v srednjih šolah
v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh
oddelkih vseh srednjih šol v novomeški občini – skupaj ca. 180 predavanj/delavnic na
leto);
C) preventivna predavanja in delavnice
z mladino izven šol;
D) osveščanje širše strokovne in laične
javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce
s področja dela s človeškimi viri);
E) izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
– individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan);
– individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan),
– vodenje skupine za samopomoč odvisnikom (min. 1x na 14 dni));
– vodenje skupine za samopomoč svojcem odvisnikov (min. 1x na 14 dni),
– psihosocialna obravnava uporabnikov
substitucijskega zdravljenja na Centru za
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preprečevanje in zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog Novo mesto – »metadonska ambulanta« (min. 2h/teden);
– obravnava občanov MO NM – odvisnikov, ki so na prestajanju kazni zapora
v zavodih za prestajanje kazni zapora (svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter
postpenalna obravnava);
F) urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega portala LAS Novo mesto;
G) koordinacija delovanja skupine LAS
(povezovanje članov – interdisciplinarnost,
organizacija sestankov skupine, priprava
letnega programa dela LAS, povezovanje
z ostalimi LAS-i na regijski in nacionalni
ravni);
H) izvajanje ostalih programov in projektov, ki jih sprejme in določi skupina LAS.
Dejavnosti, opisane po točkami A, B, C,
E in F morajo biti za uporabnike brezplačne.
Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti,
opisane pod točkama A in B brezplačne za
šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne bo
smel preventivnega dela z mladimi po šolah
zaračunavati šolam samim.
V postopku javnega razpisa bo izbran
samo eden prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti skupine LAS
dodeljena celotna razpisana sredstva.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, zveze
društev, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji.
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, ki je predmet razpisa;
– program 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 preteklih letih so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev
bodo uporabljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa
z namenom razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija prog
rama;
– dosedanje delo oziroma reference;

– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
– v MO NM izvaja programe in projekte s področja zasvojenosti že več let, pri
čemer gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim
prebivalstvom, posebej med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela
s človeškimi viri;
– prijavitelj je imel programe in projekte
že sofinancirane iz občinskih proračunskih
sredstev v preteklih letih.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. 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 bodo s sklepom zavržene.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 3. 5. 2008.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 3. 5. 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 delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v mestni
Občini Novo mesto za leto 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.
9. 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.
10. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2008, v kateri
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
11. 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, Joža Miklič, tel. 07/39-39-255 ali
e-pošti: joza.miklic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 0321-0005/2007-10
Ob-3779/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2007 (MUV, št. 6/07),
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ob-
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čini Radlje ob Dravi za programsko obdobje
2007–2013 (MUV, št. 26/07) Občina Radlje
ob Dravi objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občine
Radlje ob Dravi v letu 2008
I. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo
za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
2. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu.
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep iz 1. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev;
(2) za ukrep za zagotavljanje tehnične
podpore iz 2. točke prejšnjega člena:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci;
(3) za ukrep iz 3. točke prejšnjega člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta,
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta;
(4) za ukrep za investicije v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah:
– subjekti, ki imajo registrirano potrebno
oziroma zahtevano dejavnost,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2008.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 12.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
1. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
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Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Radlje ob Dravi);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
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– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006).
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.700,00 EUR
– in sicer za sofinanciranje strokovnih
društev 4.000,00 EUR,
– za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – splošno 3.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za
to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Radlje ob Dravi z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
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Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
17.158,41 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet podpore je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zadruge, ki opravljajo dejavnost
transporta,
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in
območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.

Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6. 727,72 EUR.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– znesek dodeljene pomoči znaša največ
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 19. 5. 2008 do 11. ure
oziroma v primeru neporabljenih sredstev
na posameznih postavkah bo razpis odprt
do 2. 6. 2008 do 11. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob
Dravi v letu 2008«,
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– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo 2008«, na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi. V primeru, da upravičenec pošilja
več vlog za več namenov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo odpiral in obravnaval Odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo Občine Radlje ob
Dravi, po končanju javnega razpisa. V primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog. Odbor bo opravil pregled vlog ter
jih ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so
bili navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča tajnik občine ali druga
od tajnika pooblaščena oseba s sklepom,
na predlog odbora. Upravičencem se izda
sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in
opravičljivih stroških za posamezen ukrep.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva
namenjena. Hkrati se jih pozove k podpisu
pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 3
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Radlje ob Dravi najkasneje do 30. 11. 2008.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Radlje ob Dravi spremlja
in preverja pri prejemnikih občinska uprava
oziroma Nadzorni odbor Občine Radlje ob
Dravi.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
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izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Radlje ob Dravi
(www.obcina-radlje.si) ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo pri strokovni
delavki Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, pri Tini Ternik, tel.
02/88-79-638, e-mail: tina.ternik@radlje.si,
vsak delovni dan v času od 8. do 10. ure in
od 11. do 14. ure.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 0013/2008-20
Ob-3817/08
Mestna občina Maribor na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove stavbne
dediščine v Mestni občini Maribor (MUV, št.
26/2006) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV, št. 4/2008)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove fasad stavb
v starem mestnem jedru Maribora
1. Naziv in sedež dodeljevalca sredstev:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za obnovo fasad stavb v starem mestnem
jedru v mestu Maribor, obnovljenih v obdobju med 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008.
Dodelitev sredstev se izvede skladno
s pravili o dodelitvi državnih pomoči po pravilu »de minimis«.
Do pomoči »de minimis» niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in
ribogojstva, premogovništva, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
3. Namen javnega razpisa: sredstva za
sofinanciranje obnove fasad stavb v starem
mestnem jedru, so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanju starega mestnega
jedra v smislu urejenosti zunanjega videza
mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne
dediščine.
4. Višina razpoložljivih sredstev in višina
sofinanciranja
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 v višini
91.000,00 EUR.
Mestna občina Maribor sofinancira v višini največ do 40% vrednosti stroškov obnove
fasade vendar ne več kot 12.518,78 EUR na
posamezno stavbo. Upoštevajo se zneski
brez DDV.
Kolikor bo seštevek vseh zneskov na
popolnih vlogah, ki bodo prispele na razpis,
višji kot pa zagotovljena sredstva v proračunu MOM za leto 2008, se bodo sredstva za
dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev izračunala po deležu (količniku) sofinanciranja z matematično formulo.
5. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so lastniki stavb
v starem mestnem jedru.
V primeru etažnih lastnikov morajo biti
prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora
zastopati upravnik ali druga fizična oziroma
pravna oseba z ustreznim pooblastilom.

6. Upravičen strošek: strošek obnove
fasade.
7. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je stavba vpisana v register kulturne
dediščine,
– da je stavba z odlokom razglašena za
kulturni spomenik,
– da se stavba nahaja v starem mestnem
jedru, kar je določeno po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju občine Maribor,
cona A (meje ožjega območja mariborskega mestnega jedra),
– izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (lastništvo, lokacijsko dovoljenje,
gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, odvisno od prostorsko ureditvenih
pogojev),
– obnovitvena dela pri obnovi fasade
morajo biti že opravljena in izkazana s stroški obnovitve fasade (pogodba, računi, potrdilo o plačilu),
– dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Maribor (potrdilo o izvedenih
obnovitvenih delih pri obnovi fasade s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor v skladu s soglasjem),
– lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del.
8. Rok in način predložitve vlog
Razpis je odprt do 3. 11. 2008.
Vlogo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – vloga, javni
razpis za sofinanciranje obnove fasad« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor
za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi
prostori, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
(upoštevale se bodo oddane vloge v glavni
pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba št. 121/I, do vključno 3. 11.
2008 do 12. ure oziroma vloge, poslane po
pošti s poštnim žigom do vključno 3. 11.
2008). Na hrbtni strani kuverte morata biti
naziv in polni naslov vlagatelja.
9. Obravnava vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla po roku za oddajo vlog
najkasneje do 12. 11. 2008.
Prepozne vloge in nepravilno izpolnjene
in označene kuverte komisija ne bo odpirala
in bodo vrnjene vlagateljem brez možnosti
sodelovanja v ocenjevalnem postopku.
Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno se šteje vloga, če ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni, v roku 10 dni od dne odločitve
o dodelitvi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija in informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori, Ul. heroja Staneta 1,
soba 235/II. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo na tel. 02/220-14-06,
Darko Lorenčič ali na elektronskem naslovu:
darko.lorencic@maribor.si, s pripisom »razpis obnova fasad«.
Mestna občina Maribor
Št. 430-9/2008
Ob-3835/08
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 125/07), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07) in na podlagi odločitev
Komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov spodbujanja pripravništva v Občini Sežana za leto
2008 z dne 11. april 2008, objavlja Občina
Sežana
javni razpis
za sofinanciranje programov
spodbujanje pripravništva v Občini
Sežana za leto 2008
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so programi,
namenjeni spodbujanju pripravništva (postavka 231801), ki povečujejo možnost zaposlovanja pripravnikov v Občini Sežana, ki
prvič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti
in stopnji svoje izobrazbe. V program se
lahko vključijo pripravniki z dokončano visokošolsko izobrazbo.
3. Izvajalci programov so: gospodarske
družbe, samostojni podjetniki, pravne osebe
javnega prava in pravne osebe zasebnega
prava (v nadaljevanju izvajalci programov),
ki imajo na voljo ustrezno delovno mesto.
Prednost do sofinanciranja imajo upravičenci, določeni s tem javnim razpisom, ki imajo
sedež na območju Občine Sežana.
Do pomoči niso upravičena podjetja, ki
poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta, društva
ter javni zavodi, ki so posredni proračunski
uporabniki Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedeni izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost v Občini Sežana ali enoto dejavnosti v Občini
Sežana, kar je razvidno iz ustanovitvenih
aktov,
– da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,
– da imajo zagotovljenega mentorja za
pripravnika in program pripravništva,
– da bodo pripravnika, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Sežana, zaposlili najmanj za čas pripravništva, ki je določen z delovnopravno zakonodajo oziroma
panožno kolektivno pogodbo.
5. Komisija bo presojala vloge po merilih:
– če izobrazba pripravnika ustreza zasedbi delovnega mesta,
– glede na vsebino programa pripravništva,
– v primeru več prijav bo komisija dala
prednost prijavitelju, ki namerava zaposliti
pripravnika po izteku pripravništva,

– v primeru več prijav bo komisija upoštevala deficitarnost poklica in doseženo višjo
povprečno oceno pripravnika v zadnjem letu
izobraževanja.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
8.000,00 EUR.
7. Ciljna skupina programa so pripravniki
z dokončano visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič opravljati delo, ki ustreza njihovi
strokovni izobrazbi.
8. Število udeležencev programa pripravništva, vključenih v letu 2008:
– 2 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja).
9. Višina pomoči za udeleženca: delodajalcu se izplača subvencija za kritje dela plače pripravnika. Subvencija znaša 4.000,00
EUR za pripravnika z zaključeno visokošolsko izobrazbo.
Delodajalec lahko dobi subvencijo samo
za enega pripravnika.
Podlago za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
10. Način izvajanja: izplačilo subvencije delodajalcu ob zaposlitvi pripravnika za
najmanj čas pripravništva. Pripravnik se
v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Sežana,
delodajalcem in pripravnikom se sklene tripartitna pogodba.
11. Izvajalci programov se prijavijo na
razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov pripravništva
v Občini Sežana za leto 2008« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene
v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v pisarni št. 69, pri Janji Kristančič,
vsak delavnik, kjer dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
12. Rok za predložitev vlog je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis
– programi pripravništva za leto 2008«. Na
hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.
14. Komisija bo po poteku razpisnega
roka hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne
bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo
prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
15. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni
najkasneje v 45 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene tripartitne pogodbe.
Občina Sežana
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Št. 320-01-0005/2008-317
Ob-3839/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Žalec
za leto 2008 Občinska uprava Občine Žalec
objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec v letu 2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2007 v Občini Žalec po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(ukrep 2)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4)
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep
5)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7)
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Občine Žalec in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 5. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 6. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
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V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
99.700 EUR (PP 11011).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10% vrednosti celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
B) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno
z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo na tem področju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
darstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občin Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 20.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da se
upoštevajo naslednji pogoji:
– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR
sofinancirano do 50% investicije;
– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 EUR
sofinancirano do 45% investicije;
– pri vlogi v višini 10.001 do
15.000 EUR sofinancirano do 40% investicije;
– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR
sofinancirano do 35% investicije.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov
(priprava zemljišča in postavitev opore in
ograje, nakup sadilnega materiala, posta-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vitev mrež proti toči, menjava drogov, sider
in žičnih vrvi);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
– ukrep 2
Okvirna višina razpisanih sredstev:
11.200 EUR (PP 11014).
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom
občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
je objekt kulturna dediščina,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– za naložbe v neproizvodne objekte do
100% dejanskih stroškov;

– za naložbe v proizvodna sredstva na
kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del,
konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
27.900 EUR (PP 11001).
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni,
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– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 2.500 € na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 5
Okvirna višina razpisanih sredstev:
10.300 EUR (PP 11005).
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem
zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
– predmet podpore je sofinanciranje
stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in komasacijo zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov;
– največji znesek pomoči znaša 1.000 €
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
20.500 EUR (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji
v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
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– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore;
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občin Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
društva do 1.000 €/ program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije do 2.000 €/program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
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– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 8
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
40.300 EUR (PP 11011).
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;

– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja
le-te.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
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– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 €, največji pa 20.000 € na
kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da se
upoštevajo naslednji pogoji:
– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR
sofinancirano do 50% investicije;
– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000 EUR
sofinancirano do 45% investicije;
– pri vlogi v višini 10.001 do
15.000 EUR sofinancirano do 40% investicije;
– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR
sofinancirano do 35% investicije.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec v letu
2008«,
– obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Oddelek za
negospodarske in gospodarske dejavnosti
(Tilka Potočnik), od dneva objave javnega
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci
so objavljeni na spletni strani http://www.
zalec.si/razpis/, možno ga bo dobiti tudi po
elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žalec, na
predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije, dokazila o plačilu),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
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neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve
nepopolno predložene vloge je 15 dni od
dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge za ukrepe 1., 2., 4., 5. in 6. točke
poglavja V. morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od začetka razpisa do 30. maja 2008,
oziroma do porabe sredstev na posameznih
postavkah, najkasneje pa do 15. septembra
2008.
Vloge za ukrep 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premije morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od začetka razpisa do 7. julija 2008, oziroma do porabe sredstev na
postavki, najkasneje pa do 20. novembra
2008.
Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
strokovna komisija opravila po zaključku
razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo
na sedežu Občine Žalec, Oddelku za negospodarske in gospodarske dejavnosti ali
po tel. 713-64-36 – kontaktna oseba Tilka
Potočnik.
Občina Žalec
Št. 33003-0002/2008/1
Ob-3840/08
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 121/07)
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik) za leto 2008 Občinska
uprava Občine Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Vojnik v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2008 po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

1.

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (ukrep 1)

50.000,00 EUR

2.

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4)

4.000,00 EUR

3.

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8)

3.000,00 EUR

Skupaj

57.000,00 EUR
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v re-
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gister kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrepe iz 4. točke prejšnjega
člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče v občini, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
Sredstva so v proračunu omejena. Kolikor sredstev na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z odlokom o proračunu Občine
Vojnik za leto 2008.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega
razpisa.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (UKREP 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 50.000 EUR
Predmet pomoči:
1. točka: Nakupi:
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov
ter hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Okvirna višina sredstev za namene nakupov znaša 25.000 EUR
2. točka: Naložbe:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Okvirna višina sredstev za namene naložb znaša 25.000 EUR.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
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– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
– po zaključku investicije bo le ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;

– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
1. Sofinancira se:
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
– Do 40% upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev,
– Najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000,00 EUR na leto.
– Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
V primeru, da sredstva iz naslova –
Predmetov pomoči točk 1. ali 2. ne bodo
porabljena, bo komisija po tretjem odpiranju
vlog, sredstva prenesla, na točko, kjer je
sredstev premalo.
2. Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in
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postavitev opore in ograje, nakup sadilnega
materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela in material za drenažo …);
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc,…);
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4)
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
4.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2007.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,

– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– Do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in
plodov ter zavarovanja živali zaradi bolezni;
– Najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 20 EUR na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
Pomoči de minimis
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8)
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
3.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike));
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija
(KSS Celje);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo ali račun za že izvedeno investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Celje) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– Do 50% upravičenih stroškov.
– Največji znesek dodeljene pomoči je
1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
– Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Upravičeni stroški so:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
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– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v letu
2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane priporočeno po
pošti ali osebno oddane v vložišču v zaprtih
kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo 2008«, od začetka razpisa do
vključno 5. septembra 2008 na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
V primeru, da upravičenec vlaga za več
namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.

1.
2.
3.

Rok za prijavo

Datum odpiranja vlog

ponedeljek, 5. maj
2008
petek, 11. julij 2008

sreda,
7. maj 2008
ponedeljek,
14. julij 2008
ponedeljek,
8. september 2008

petek,
5. september 2008

Rok za oddajo
zahtevka
petek,
30. maj 2008
petek,
29. avgust 2008
sreda,
29. oktober 2008

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale po kronološkem vrstnem redu, kolikor
več vlog prispe isti dan se šteje ura oddane
vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.
Strokovna komisija bo opravila pregled
in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog
ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Z izbranimi kandidati
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
nakažejo na transakcijski račun na podlagi

zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma
dokumentacijo glede na posamezen ukrep.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena
na Občino Vojnik najkasneje do datumov
navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti
za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen
ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa. Račune z datumom pred
izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka
komisija ne bo upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Vojnik za leto 2008. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba,
pristojna za področje kmetijstva, na terenu
pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za
programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Mesto oddaje vloge
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave Občine Vojnik od
dneva te objave v času uradnih ur in ves
čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.
vojnik.si).
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur:
ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 12. ure
od 8. do 12. ure
od 13. ure do 16.30
od 8. do 12. ure

IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/780-06-47 ali 051/315-841 (Petra Pehar Žgajner) ali v prostorih Občinske uprave
Občine Vojnik.
Občina Vojnik
Št. 47801-18/2008
Ob-3841/08
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa župana št. 47801-18/2008-4 z dne 3. 3.
2008, objavlja
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za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
– gostinski lokal z neto koristno površino v izmeri 251,91 m2 v objektu Podjetniški
inkubator Perspektiva v obrtni coni Veliki
Otok, ležečem na parc. št. 1449/18, k.o.
Zagon, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 698, k.o. Zagon, izklicna cena:
136.000,00 EUR.
Nepremičnina je opredeljena kot samostojna enota z lastnim in servisnim vhodom
ter z možnostjo zunanje terase.
1. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je urejeno z Občinskim lokacijskim načrtom Veliki Otok (Uradni list
RS, št. 89/04) in je namenjeno za poslovno
obrtno dejavnost.
2. Etažna lastnina še ni urejena, predmetni poslovni prostor ni vpisan v zemljiški
knjigi.
3. Objekt, v katerem se nahaja lokal, je
bil leta 2007 adaptiran. Gostinski lokal je
urejen v podaljšani tretji gradbeni fazi. Lokal
ima priključke za vodovodno, telefonsko in
električno napeljavo ter priključke za ogrevanje in prezračevanje.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. V izklicni ceni je zajeta
tudi vrednost zemljišča cest, ki pripadajo
kompleksu, in je razdeljena na posamezne
objekte v razmerju površin zemljišča. Izračun je razviden iz razpisne dokumentacije.
2. Izklicna cena ne vključuje 2% davka
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Osnovni kriterij in merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je cena.
4. Nepremičnina se bo prodajala za namen opravljanja gostinske dejavnosti, ki
obsega pripravo in strežbo jedi in pijač za
potrebe poslovno-obrtne cone ter ostalih.
Nudenje navedenih storitev (hrane in pijače) je pogoj za izbiro ponudnika in sklenitev
kupoprodajne pogodbe.
5. Kupec bo moral dokončati izvedbo
preostalih del, potrebnih za obratovanje lokala, ki jih ni izvedel prodajalec. Rok za
izvedbo del ter pridobitev obratovalnega dovoljenja je devet mesecev po podpisu prodajne pogodbe.
Za zavarovanje izpolnitve obveznosti iz
prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik ob podpisu prodajne pogodbe predložiti
bančno garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti izvedbe del v višini 5.000,00
EUR z veljavnostjo devetih mesecev od
podpisa prodajne pogodbe.
6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku
8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
7. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine ter drugih dajatev.
8. Izbrani ponudnik plača še davek na
promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis
v zemljiško knjigo.
9. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
10. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo

pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo, in
so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
11. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine,
– pisno izjavo ponudnika (pravne osebe
in s.p.), da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne in druge prisilne odločbe ter da ima
poravnane poslovne obveznosti,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu
prodajalca ali na tel. 05/728-07-89 oziroma
05/728-07-22.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup lokala
v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva« naj
ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna
št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
6. 5. 2008 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navede-
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nih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz 2. točke, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Javno odpiranje ponudb, ki bo dne
6. 5. 2008 ob 11. uri na Občini Postojna,
pisarna št. 27, Ljubljanska c. 4, Postojna,
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu končno odločitev.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Št. 122-0014/2008
Ob-3844/08
Občina Šentrupert na podlagi 99. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 56/07 in spremembe), Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju
socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 22/06 in 45/07) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva za leto 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
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;
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– 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.
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.
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;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov«.
Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve bolnih članov ob novem letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe tudi za občane Občine Šentrupert,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave
tudi občanov Občine Šentrupert, 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, ki združujejo člane iz Občine Šentrupert,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov in občanov
Občine Šentrupert,
– 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, tudi za občane
Občine Šentrupert,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za
izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani
za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre
podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma
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ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v roku, določenim z razpisom,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine
Šentrupert, razen organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju
regije (v tem primeru se upošteva sorazmerni delež glede na število članov iz Občine
Šentrupert),
– so registrirani in delujejo na področju
socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi
vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov,
– se povezujejo in sodelujejo z drugimi
sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
– v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa,
– prijavljajo program socialnega varstva
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 ...).
Na programski sklop Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert
se lahko prijavijo le društva upokojencev, ki
imajo sedež v Občini Šentrupert.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov 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 Šentrupert.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Šentrupert.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Šentrupert.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.

Posamezni programi lahko s strani Občine Šentrupert prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov
programa.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno
skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa.
V primeru dvoma ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana,
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Šentrupert v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo
in sorazmerni delež članov iz Občine Šentrupert.
Pri financiranju upokojenskih društev
s sedežem v Občini Šentrupert, se sredstva
razdelijo še glede na število upravičencev
prijavljenega programa po namenu v letu
2008 (število jubilantov in obdarovancev
v letu 2008, število članov posameznega
društva, število udeležencev posameznega
programa).
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2008 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin je razpisano 10.000 EUR,
in sicer za:
– programe na področju humanitarne
dejavnosti: 6.600 EUR,
– programe za delo z zasvojenimi:
300 EUR,
– preventivne programe: 3.100 EUR,
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Šentrupert je razpisano
500 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.
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8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa, prevzame se jo lahko osebno na sedežu naročnika, kontaktna
oseba je Danica Grandovec, ali na spletni
strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo
vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo
štele vloge, ki bodo do roka, navedenega
v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež
naročnika, na naslov: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom:
»ne odpiraj – vloga na javni razpis za socialno varstvo 2008« in navedbo naslova
vlagatelja na ovojnici.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se vrne vlagatelju.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
10. Postopek dodelitve sredstev in rok,
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile
v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Na vrednotenje programov poda mnenje
k predlogu pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana in ga predloži občinskemu svetu, ki
o tem odloči s sklepom. Občinska uprava bo
hkrati z obvestilom o odločitvi občinskega
sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za
sofinanciranje.
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba
med občino in izvajalcem socialnih programov, s katero se dogovorijo medsebojne
pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel.
07/34-34-607.
Občina Šentrupert
Št. 430-0030/2008-170
Ob-3861/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), 31. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 13/08), objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska
Sobota

javni razpis
za sofinanciranje investicij neprofitnim
organizacijam na področju športa
v Mestni občini Murska Sobota v letu
2008
1. Predmet razpisa: predmet razpisa
je izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju
prostorov in nakupa opreme za potrebe
delovanja neprofitnih organizacij na področju športa.
2. Splošni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so
v Mestni občini Murska Sobota registrirane
za opravljanje dejavnosti s področja športa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo
samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani
v letu 2008.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 30.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 na
proračunski postavki 18051006 Investicije
v nakup in ureditev športnih objektov, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja športnih
društev ali njihovih zvez ustreza kriterijem
tega razpisa, če:
– gre za projekte posodabljanja ali investicijskega vzdrževanja, katerih odložitev bi
povzročila nadaljnjo škodo na objektu,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa osnovnih sredstev za
potrebe delovanja športnih društev in njihovih zvez ustreza kriterijem tega razpisa, če:
– gre za osnovna sredstva, ki so nujno
potrebna za izvajanje programa,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neprofitnih organizacij na področju športa,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa osnovnih sredstev ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na
podlagi tega razpisa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2008. Skrajni rok za
predložitev zahtevka je 31. 10. 2008.
6. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 19. 5. 2008 do
12. ure. Vlagatelj mora vložiti izpolnjene
predpisane obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni
mestne občine. Predložena vloga mora biti
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen

Št.

38 / 18. 4. 2008 /

Stran

1491

z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom
»Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje investicij
2008 – šport«.
7. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 19. 5.
2008 ob 12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni
dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih
sredstev.
O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku
petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan
k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je sedem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavrže.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od
prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba
se zavrže.
8. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30
do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si,
rubrika Razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro
na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-60 (Štefan Cigan) ali na
naslovu: stefan.cigan@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-3871/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Ur. l. RS, št. 54/00), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva
v Občini Trebnje za programsko obdobje
2007–2013 (Ur. l. RS, št. 70/07) ter Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 53/07), Občina Trebnje
objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v Občini Trebnje
v letu 2008
I. Splošni del
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Ukrepi:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo;
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč;
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
4. Zagotavljanje tehnične pomoči;
5. Investicije za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah;
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6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev;
7. Razvoj in obnova vasi;
8. Štipendiranje na področju kmetijstva.
III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči, ki so:
– nosilci kmetijskega gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
– organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju občine;
– registrirana stanovska in interesna
združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine;
– udeleženci izobraževanja kmetijskih
poklicnih in srednjih šol.
IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
1. Sredstva za izvajanje programov na
področju kmetijstva v Občini Trebnje se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje. Višina sredstev je določena z Odlokom o proračunu za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 53/07).
2. Občina bo dodeljevala sredstva pod
pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili
sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno
dokumentacijo in navedejo višino že prejetih
sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči,
ki jih prejemnik za posamezni namen lahko
pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.
3. Skupna višina vseh prejetih sredstev
iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov
za posamezne namene iz tega razpisa ne
sme preseči zgornje meje pomoči, določene
s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
4. Sredstva za ukrepe po tem pravilniku,
ki se izvajajo na območju Občine Trebnje, se
dodeljujejo v določeni višini za posamezne
namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.
5. Investicije in investicijska vlaganja, za
katera se dodeljujejo sredstva morajo biti
začete v tekočem letu, za katere mora biti
podana ocena možnosti obstoja oziroma
preživetja kmetije po metodologiji kmetijske
svetovalne službe.
6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo
v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo
za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno
potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter
ohranjanje poseljenosti.
7. Upravičenec, ki je za določen ukrep
že prejel državno pomoč v razpisani višini,
ne more ponovno kandidirati na tem javnem
razpisu.
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8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
9. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po
predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi
dokazili o izvedenih nalogah.
10. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene
za posamezni namen. Če se v prvem roku
izkoristijo vsa sredstva za določeni namen,
se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo.
Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za
določen namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
11. Upravičenci uveljavljajo pravico do
pomoči na podlagi vloge na javni razpis in
dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu.
12. Strokovna komisija opravi pregled
prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje.
13. O dodelitvi sredstev upravičencem
odloča župan s sklepom, na predlog komisije. Odločitev župana je dokončna.
14. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži tožbo v roku 30 dni po prejemu
sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani.
15. Obveznosti med Občino Trebnje in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo,
v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
16. V letu 2008 lahko upravičenec vloži
izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov
iz tega razpisa.
17. Najvišji zneski pomoči za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo, tehnično podporo v kmetijskem
sektorju, se uporabljajo ne glede na to, ali
se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz državnih ali lokalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi stroški se pomoč
izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme
kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki
držav članic, vključno s tistimi iz drugega
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.
1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena
največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč
izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede
na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi
ES št. 1857/2006.
18. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta, oziroma 200.000 € bruto za področje predelave
in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES)
št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
V. Nadzor in sankcije
Namensko uporabo sredstev tega javnega razpisa spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev
pridobljenih v tem razpisu, mora prejemnik

sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev iz
razpisa za naslednji dve leti v primerih, ko
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
objekte, specialno mehanizacijo in opremo
sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 5 let.
VI. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri dodeljevanju proračunskih sredstev:
Ukrepi
Pomoči skupinske izjeme
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa
znaša 43.557 €.
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva – (Uredba komisije (ES) št.
1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb
v lastno, primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino,
sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline
in grmovnice, semena in ostali semenski
material. S tem ukrepom se želi spodbuditi
naložbe v higieno in dobro počutje živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. Sofinancirale se bodo
naslednje investicije:
– posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov
in boksov, električna oprema, prezračevalni
sistemi, napajalni sistemi),
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme,
– prva postavitev oziroma preoblikovanje
obstoječih trajnih nasadov,
– nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– adaptacije hlevov zaradi prilagajanja
novo uvedenih standardov, temelječih na
zakonodaji ES,
– nakup materiala, opreme in izgradnja
pomožnih živinorejskih objektov,
– postavitev pašnikov,
– agromelioracijska dela,
– namakalne sisteme v zasebni lasti
in obnova pod pogojem, da taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za 25%,
– naložbe v infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih (poljske, dovozne poti in poti
v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno
dobro).
Upravičenci:
– nosilci kmetijskega gospodarstva
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
občine;
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– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na
območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičene so naložbe, ki pomenijo
novo tehnologijo in inovativnost na področju varstva okolja,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev
(imeti KMG MID),
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s standardi
ES,
– iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih
stroškov, izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali,
– pomoč se lahko dodeli upravičencu,
da omogoči doseganje minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter
s predračunom,
– izdelan načrt namakalnega sistema
s predračunom ali načrt obnove pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter
poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro)
s predračunom,
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– načrt namakanja,
– za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za 25%,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme;
– stroški prve postavitve oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji ES;

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih
jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno);
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški nakupa in postavitve opreme
namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za 25%;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev;
– stroški urejanja, obnove in izgradnje
dovoznih poti: stroški strojnih storitev;
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo
posega v prostor (za površine nad 0,3 ha);
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne
nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za
jagodičje).
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– do 40% upravičenih stroškov,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani občine posamezni kmetiji ne sme preseči
10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje
kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 1.000 € na
hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št.
1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi neugodne posestne strukture
kmetijskih zemljišč je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč na območju občine.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči za zaokrožitev zemljišč so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev in imajo kmetijske površine
na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov ter
geodetski stroški, ki nastanejo pri medsebojni menjavi in zaokrožitvi izključno kmetijskih
zemljišč.
Finančne določbe:
do 100% dejansko nastalih upravnih,
notarskih stroškov in stroškov ponovne
razmere zemljišč. Največji znesek pomoči
znaša 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo
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na leto, najmanjši znesek dodeljene pomoči pa je 50 €.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev
Višina razpisanih sredstev za oba ukrepa
znaša 25.556 €.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št.
1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnimi nesrečami, da
s tem zmanjšajo posledice in tveganja, ki
jih na posevkih naredijo naravne nesreče
ter zmanjšajo izgube nastale zaradi bolezni
domačih živali.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
površine in sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Sofinancira se zavarovalna premija
v tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za leto 2008.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij.
Finančne določbe:
Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov, plodov ter zdravja
živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca
na leto.
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov
transporta z odročnih krajev (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in
88. Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih,
razpršenih območjih občine.
Upravičenci:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec
(izvajalec)
transporta
mora:
– predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
– predložiti seznam lokalnih odročnih
prog, z navedbo razdalj in število prevozov
letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
Operativni stroški tovornega prevoza /km
v odročnih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 50%
upravičenih stroškov za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči
Višina razpisanih sredstev 49.383 €.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
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ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščanja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Predmet ukrepa:
– stroški usposabljanja in izobraževanja
kmetov v okviru društvene dejavnosti;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu;
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom;
– delovanje kmečke tržnice.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisni v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod prvo in drugo alineo
prejšnjega odstavka, morajo k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod tretjo
alineo pa ustrezna dokazila.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja in stroški programov usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot so to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje, stroški organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade,
podeljene na tekmovanjih do vrednosti 42 €
/nagrado, vendar ne več kot 84 € za posameznika,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št.
510/2006 in št. 1493/1999,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani),
– za nadomeščanje kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom se
upoštevajo le stroški dela najete delovne
sile v obliki medsosedske pomoči,
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– za organizacijo kmečke tržnice se sofinancirajo materialni stroški, ki so povezani
izključno s prodajo kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti ter dopolnilnih dejavnosti s kmetij, in sicer stroškov postavitve
prodajnih stojnic, stroškov organizacije, promocije in ureditve prostora.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
in podobno.
Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena
upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov,
se upoštevajo določila pravila »de minimis«.
Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Višina razpisanih sredstev 18.519 €.
Namen ukrepa:
Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega
gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki
so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti,
in sicer:
– predelavi kmetijskih proizvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, ze
lišč ...),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju
občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj
naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih
(vsi računi in dokazila o plačilih se morajo
glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
v primerih, da je kmetija vključena v sistem

DDV, mora biti vlagatelj (nosilec) davčni zavezanec),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– stroški nakupa nove opreme in strojev,
razen traktorjev,
– stroški promocije,
– splošni stroški.
Finančne določbe:
– najvišji delež dodeljene pomoči znaša
do 50% upravičenih stroškov investicije za
posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli
obdobju treh proračunskih let
Ukrep 7: Razvoj in obnova vasi
Višina razpisanih sredstev 35.470 €.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšanje življenjskih
pogojev v krajevnih skupnostih z razvojem
dobrin splošnega pomena za zaokroženo
podeželsko območje. Z ukrepom razvoja in
obnove vasi želimo prispevati k privlačnosti
vaškega okolja kot bivanjskega prostora in
potenciala za razvoj drugih dejavnosti, in
sicer:
– izgradnja in ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov,
– urejanje površin, ki služijo skupnim
namenom v podeželskih naseljih (npr. avtobusna postajališča, javne rekreacijske površine ipd.),
– obnavljanje in izgradnja večnamenskih
objektov skupnega pomena za medgeneracijsko druženje in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva.
Upravičenci:
Krajevne skupnosti, javni zavodi in nevladne organizacije.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za izvedbo investicije skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako morajo imeti
izdelan program razvoja. Investicijo mora
upravičenec izvesti na območju občine. Krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
Kot upravičeni stroški se priznajo vsi
stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo, nabavo nove opreme ter ostali splošni stroški, ki
so neposredno povezani z investicijo.
Podpore se ne dodelijo:
Omejitve se nanašajo na plačilo davkov,
carin in dajatev, prevoznih sredstev, stroškov poslovanja, bančnih stroškov, stroškov
garancij, rabljene opreme in naložb za zasebno rabo.
Finančne določbe:
Najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
priznane vrednosti investicije, ki se določi
glede na sprejeta sredstva proračuna in števila upravičencev.
Ukrep 8: Štipendije na področju kmetijstva
Višina razpisanih sredstev znaša
12.519 €.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec
prevzemnik kmetije,
– izjava, da prosilec ne prejema druge
štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o šolanju.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci izobraževanja poklicnih in
srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za
naslednike kmetij.
Finančna določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi
sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega
uspeha posameznega kandidata, vendar ne
več kot 120 € /mesec.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem
obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva v Občini Trebnje za
leto 2008«, ki jih dobijo na Občini Trebnje
v sprejemni pisarni (soba št. 2), na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani
http://www.trebnje.si/.
Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo
za izvedbo v programu določenih nalog in
predvideti višino potrebnih sredstev ter vso
dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.
K vlogi morajo poleg posebnih dokazil,
določenih pri posameznem ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto
2008.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje http://www.
trebnje.si/.
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku
dodelitve sredstev.
Strokovna komisija bo opravila pregled
prispelih vlog in pripravila predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani
odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Trebnje. O dodelitvi
sredstev po tem razpisu odloča na predlog
strokovne komisije, župan Občine Trebnje
s sklepom. Medsebojne obveznosti med
Občino Trebnje in upravičencem se uredijo
s pogodbo.
VIII. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan
na tel. 07/348-11-38 (Silva Slak), e-naslov:
silva.slak@trebnje.si, ali v prostorih Občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20.
IX. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge: vloge morajo biti oddane: do 30. 5.
2008 oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah, vendar najkasneje do

10. 9. 2008; za ukrep št. 10 najkasneje do
10. 9. 2008.
Občina Trebnje
Št. 430-713/2007-34
Ob-3918/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Statuta MOL (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje projektov v MOL za
leto 2008 s področja preprečevanja
zasvojenosti
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za leto 2008 s področja preprečevanja
zasvojenosti in zlorabe drog v MOL v okviru
sklopa: »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«.
Izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih
odnosov med učitelji, starši in učenci, ki pripomorejo k preprečevanju zasvojenosti.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na
javni razpis s tistimi programi in/ali projekti,
ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih
pogojev:
1) vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo
na območju MOL, in opravljajo dejavnosti,
ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja
ali
2) vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakonov:
– društva,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in
projekti pomenijo nadstandard,
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu:
a) Vsebina projekta mora biti v skladu z
opredelitvijo vsebine, ki je predmet razpisa.
b) Vlagatelji morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v katerih bodo izvajali
izobraževanje. Soglasje mora podpisati odgovorna oseba, mora biti overjeno z žigom
javnega zavoda, v katerem se bo projekt
izvajal, in se mora sklicevati na prijavljeni
projekt.
c) Projekt sme obsegati najmanj 8 in
največ 24 ur.
d) Vlagatelji ne morejo biti hkrati tudi
uporabniki prijavljenih izobraževanj.
e) Če cena presega s pravili sofinanciranja (navedenimi v prijavnem obrazcu)
določeno vrednost, mora šola na zgoraj navedenem soglasju navesti, da bo prevzela
plačilo razlike v ceni in to razliko navesti v
vrednosti EUR.
IV. Merila za izbor projektov in način sofinanciranja projektov

Št.

38 / 18. 4. 2008 /

Stran

1495

Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za sofinanciranje projektov,
so:
a) Splošna merila za izbor projektov (izobraževanj):
A) upravičenost projekta,
B) kvaliteta in realnost projekta/programa,
C) finančna konstrukcija projekta/programa.
b) Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji.
Podrobneje so merila za izbor projektov
opredeljena v razpisni dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor projektov in način
sofinanciranja«
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so namenjena izobraževanju
pedagoških delavcev na področju preprečevanja zasvojenosti je 10.685 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena v letu 2008.
VII. Rok in način predložitve popolne
vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 4.
2008 (datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj
– vloga: preprečevanje zasvojenosti – Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih
šolah«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje osnovne in posebne pogoje, da
se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za sklop Izobraževanje
pedagoških delavcev na področju preprečevanja zasvojenosti,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje projektov v letu
2008 s področja preprečevanja zasvojenosti
bo odpiranje vlog izvedla 7. maja 2008 in
ne bo javno. Če se zaradi velikega števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan,
se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog glede na to, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna
komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v osmih dneh
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za področje
preprečevanja zasvojenosti bo o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah na področju
preprečevanja zasvojenosti po pooblastilu
župana MOL s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
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– ki ne bodo vsebovale vseh sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku
za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji,
– ki jih bo strokovna komisija za preprečevanje zasvojenosti na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer zainteresirani lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v
tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad
za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18
(pritličje- desno), 1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 306-40-53
vsak delovni dan med 9. in 12. uro oziroma
po e-pošti: preventiva@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Ob-3900/08
TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o.,
v skladu s sklepom nadzornega sveta TRC,
d.o.o., z dne 18. 2. 2008, Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti TRC, d.o.o.
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: TRC, Turizem in rekreacija Celje,
d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje, izklicna cena in
omejitve: lokacija v k.o. Teharje.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 140/1 – njiva v izmeri
ca. 3671 m2, parc. št. 140/2 – njiva v izmeri
5388 m2 in parc. št. 141/3 – travnik v izmeri
97 m2, vse vpisane v vl. št. 1143, vse k.o.
Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN GC Industrija jug – severni del Cinkarne (Uradni list RS, št. 46/00
– proj. št. 109/99-01 Vizura, d.o.o. Celje)
predvidena gradnja objektov za transportno
skladiščne dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
120 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9.156 m2 1.098.720,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Fizičen prevzem zemljišča bo možen do
1. 6. 2008, ko bo skladno z veljavnim zazidalnim načrtom urejen teren (nasip).
Kupec se mora zavezati za izstavitev
zemljiškoknjižnega dovolila za vpis služnostne pravice poti na severnem delu parcel
št. 140/1 in 140/2 v korist vsakokratnega
lastnika parcel št. 142, 143/1, in 145/2 zk.
vl. št. 1143, k.o. Teharje.
Kupec se mora tudi zavezati poravnati
sorazmerne stroške projekta protipoplavne
zaščite tega območja prodajalcu ter tudi sorazmerne stroške izvedbe te zaščite skladno
s projektom in izvirne dokumentacije, ko bo
ta izvedena.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja za vsa zemljišča
je 10.000,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 8 dni po
končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz
prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o., pri Banki Celje d.d., št. TRR
06000-0902367437.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih

TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., Mariborska 2, dne 5. 5. 2008 ob 12. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo do
10. ure 5. 5. 2008 plačati varščino v višini
10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., štev. TRR 06000-0902367437.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15
dni po končani javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino.
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra
Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti
starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta
(na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačani
varščini (original) in priložiti celotno številko
TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačnih davkih in prispevkih,
ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec je dolžan plačati DDV in stroške
overitve pogodbe.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla oseba, ki jo za
to pooblasti predstojnik TRC ja.

11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o stavbnem zemljišču lahko interesenti dobijo na
tel. 03/428-26-50 g. Pfeifer.
Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem
stavku navedenih tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o., www.celjska-koca.si.
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
TRC, Turizem in rekreacija
Celje, d.o.o.
Št. 35060-05/2008-16-04
Ob-3780/08
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07), na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2008
in Programa prodaje stvarnega premoženja
v lasti Občine Laško za leto 2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in
faks 03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 48/50, z.k. vl. št. 39, k.o. 2650 Debro, površine 1.038 m2, ki se nahaja ob lokalni cesti
Debro–Rečica–Belovo, v Poženelovi ulici.
Območje je skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta
»KS2 Debro«, namenjeno za poslovno dejavnost. Zemljišče je delno komunalno opremljeno. Preko zemljišča je vkopan plinovod,
ki omejuje rabo zemljišča.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje
je izklicna 43.679,04 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR. Davek na dodano
vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno
in ga kupec plača poleg kupnine.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
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– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Občine Laško
št. 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
Kupec je pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžan plačati tudi komunalni prispevek, ki bo
odmerjen skladno z določili Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško (Uradni list
RS, št. 64/99, 90/99, 74/04, 26/06 in13/07).
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 28. maja 2008, v sejni sobi
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali
30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII
te objave. Če udeleženec javne dražbe ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more
sodelovati na javni dražbi.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži
naslednje podatke oziroma dokumente:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev, če se
prijavi samostojni podjetnik.
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju, v primeru če se
v imenu ponudnika javne dražbe udeleži
pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, ki je overjena pri notarju.
IX. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% izklicne
cene nepremičnine na TRR Občine Laško
št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri
UJP Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
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– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
– Če izklicna vrednost ni bila dosežena,
je javna dražba neuspešna.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
– Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla
– podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se ponudnikom
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez
obresti.
XI. Dodatne informacije: o pogojih in
predmetu javne dražbe lahko interesenti
pridobijo na tel. 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si, v zvezi z obračunom in plačilom komunalnega prispevka pa
na tel. 03/73-38-716 ali na e-naslovu: vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine,
ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško
Št. 478-329/2007 0509
Ob-3781/08
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnine parc. št. 818/2, njiva v izmeri 689 m2, parc. št. 837/3, travnik v izmeri
123 m2 vpisani v zk. vl. št. 2001, k.o. Leskovec, parc. št. 839/3, travnik v izmeri 650 m2,
parc. št. 821/1, njiva v izmeri 3109 m2 vpisani v zk. vl. št. 2178, k.o. Leskovec, parc. št.
841/1, njiva v izmeri 684 m2 vpisane v zk. vl.
št. 1033, k.o. Leskovec, do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Krško št. 3501-30/2008 z dne 21. 1.
2008 izhaja, da se navedena zemljišča nahajajo na območju veljavnosti Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00,
101/01, 15/05 in 25/06 – obvezna razlaga),
po osnovni namenski rabi opredeljene za
obrt in servisne dejavnosti in del kot mestno
zelenje.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje
je izklicna cena 497.334,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Vse
parcele se prodajajo skupaj.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se
sklene v roku 15 dni od pridobitve potrdila
o pravnomočnosti soglasja k pravnemu poslu Ministrstva za obrambo RS.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
o potekala na Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, v sejni sobi A, in sicer 29. 4.
2008, z začetkom ob 12. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnine parc. št.
818/2, 837/3, 839/3, 821/1 in 841/1, vse
k.o. Leskovec, znaša 49.734,00 EUR in se
plača na račun št. 01254-0100008120, sklic
478-329-2008, z navedbo namena nakazila:
Javna dražba – MDB.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Zemljišče je sestavni del območju urejanja s OPPN velikosti ca. 4,85 ha.
Kupec se mora s kupoprodajno pogodbo
zavezati, da bo zagotovil finančna sredstva
za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN, ter
z izpiski iz zemljiške knjige, ne starejšim od
30 dni, pred začetkom javne dražbe izkazati
najmanj 50% lastništvo zemljišča na območju OPPN.
Ogled predmetov javne dražbe po predhodni najavi bo potekal 25. 4. 2008 od 10.
do 11 ure. Za dodatne informacije v zvezi
z ogledom nepremičnin se obrnite na Janka
Avsca, Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško, tel. 07/498-12-97, e-pošta: janko.avsec@krsko.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Cvelbar Kastelic Karmen, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel.
07/498-12-91, e-pošta: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani www.
krsko.si pod rubriko: razpisi in objave.
9. Opozorilo
Župan Občine Krško ali pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, kolikor pa takega
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potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TTR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti,
ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lasno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Občina Krško
Št. 063-014/2004
Ob-3782/08
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št.
119/07) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/896-27-70, faks 01/896-27-73, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 617/6, travnik v izmeri 3015 m2,
vpisan pri vložku 506, k.o. Šmartno. Izklicna
cena 114.570,00 €. Nepremičnina je obremenjena z služnostnima pravicama. Nepremičnina se nahaja v območju stavbnih zemljišč z oznako PI. Za omenjeno območje
prostorsko izvedeni akt še ni sprejet.
Navedena cena ne vključuje 20% DDV.
Davek plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine: za
nepremičnino navedeno v točki 2.1 znaša
najnižji znesek višanja kupnine 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 pravoča-

sno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje
do 7. 5. 2008 po pošti oziroma najkasneje
do 14. ure istega dne, osebno na sedež
Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz.os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz.os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.), in
telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe).
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na
podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt pri
UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193 z navedbo »varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– 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
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
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– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin iz točke 2.1. te dražbe se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa pogodbe na podračunu pri UJP
Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 8. 5.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji ob 9. uri.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini pod točko 2.1 lahko interesenti dobijo
na tel. 01/896-27-70 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/896-27-73, e-pošta:
info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-3783/08
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ribnica, št.
478-21/2005 sprejetih na sejah sveta 29. 3.
2007 in 20. 3. 2008,
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica.
2. Predmet prodaje
Parc. št. 2/14 poslovna stavba v izmeri
248 m2, parc. št. 2/16 gosp. poslopje v izmeri 34 m2 in dvorišče v izmeri 53 m2, obe
k.o. Ribnica.
Nepremičnina pod točko 2 je poslovno
stanovanjski objekt, nahaja se v središču
mesta Ribnica na naslovu Gorenjska cesta 2. Objekt je treba obnoviti.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena 91.241,10 EUR, najnižji
znesek višanja: 250 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine
Uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic:
00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). Plačani znesek varščine se všteje
v kupnino.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 6. maja 2008, v sejni sobi Občine
Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (za vse predmete prodaje pod točko
2). (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel.
01/837-20-27. Možen je ogled nepremičnin
po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.
11. Prodajalec lahko do sklenitve pravega posla postopek ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški.
12. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (pravne osebe) in identifikacijski dokument (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
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dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva, vključno z davkom
na promet nepremičnin, nosi kupec.
Občina Ribnica
Ob-3847/08
Mestna občina Ptuj na podlagi 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj, sprejetega na 16. redni seji, dne
25. marca 2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-44.
Postopek javnih dražb vodi Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj
(pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, dne 7. maja
2008 ob 8. uri, v sejni sobi Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 8.
IV. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: nepremičnina parc. št. 3453/1, njiva v izmeri 857 m2, k.o. Ptuj
Izklicna cena je 30.500,00 €.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno.
2. Najnižji znesek višanja je 500 €.
3. Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev, cenitev in vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
4. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
5. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se šteje, da je od nakupa odstopil, ponudnik zadrži njegovo varščino javna dražba
se ponovi.
6. Višina varščine: pred dražbo morajo
dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili.
Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana
varščina bo uspelemu dražitelju vračunana
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni od zaključka javne
dražbe.
7. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na TRR Mestne
občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka
01296-0100016538. Plačilo celotne kupni-

ne v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna
celotne kupnine v določenem roku, se šteje
pogodba za razdrto.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske
unije, pravne osebe s sedežem v državah
članic Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
pristojni komisiji predložiti:
1) potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR za primer vračila
varščine,
2) davčno številko in EMŠO (fizične osebe) oziroma ID številko za DDV in matično
številko (pravne osebe) dražitelja,
3) originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma priglasitev na davčnem uradu (s.p.) oziroma potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni,
4) morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
5) osebno izkaznico (fizične osebe, s.p.,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana postopek ustavi
vse do sklenitve prodajne pogodbe.
VI. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila o javni dražbi dobijo interesenti pri
Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba
št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Branko Novak.
Mestna občina Ptuj
Ob-3889/08
Mestna občina Nova Gorica na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07 in 94/07), 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradni objave, št. 6/02,
25/02 in Ur. l. RS, 38/05 in 24/06), Letnega
načrta z razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorca za
leto 2008 in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica št. 478-133/2008 z dne
27. 3. 2008, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišče s parc. št. 175/9, travnik v izmeri
1142 m², k.o. Rožna Dolina.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za zemljišče, ki je
predmet te prodaje je 81.082,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 400,00 EUR.
K vrednosti, ki bo dosežena po končani javni
dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še
20% DDV.
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5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v roku 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani, in sicer v četrtek,
8. 5. 2008, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo
pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino
je potrebno plačati na TTR Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
na št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se plačana varščina vrne brez
obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni
dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odtopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javne dražbe obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije,ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec.
Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/23) ali na tel. 05/335-01-36.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Ob-3784/08
Svet zavoda Doma Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, na podlagi
sprejetega sklepa z dne 2. 4. 2008 razpisuje
prosto delovno mesto
strokovni vodja zavoda.
Kandidat mora po določilih Statuta Doma
Nine Pokorn-Grmovje in Zakona o socialnem varstvu poleg splošnih pogojev izpolnjevati še:
– strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Z izbranim kandidatom bo Svet zavoda
sklenil pogodbo za obdobje 5-ih let.
Pisno vlogo s potrebnimi dokazili morajo kandidati poslati na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo
4/a, 3310 Žalec, v zaprti kuverti »Ne odpiraj
– prijava na razpis«.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom Nine Pokorn-Grmovje, Žalec
Št. 05/2008
Ob-3785/08
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center na podlagi prvega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
(Uradni list RS, št. 87/04 in 104/04-popravek), objavlja javni razpis za prosti delovni
mesti:
1. direktor poslovnega sektorja / pomočnik generalnega direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let. Delo se
opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
magisterijem, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih
delovnih mestih,
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje svetovnega jezika najmanj na
ravni zahtevnosti dodiplomskega študija,
– znanje uporabe osebnega računal
nika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan
priložiti predlog razvoja in dela poslovnega
sektorja za mandatno obdobje (izdelava videnja razvoja poslovne strategije zavoda).
Glede na zgoraj navedene pogoje morajo kandidati k prijavi priložiti:
– predlog razvoja in dela poslovnega
sektorja za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o najvišji doseženi
izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje, oziroma fotoko-

pijo druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela na delovnem
mestu VII. ali VI. stopnje zahtevnosti ter na
vodilnih/vodstvenih delovnih mestih,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika;
2. direktor tehničnega sektorja / pomočnik generalnega direktorja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let. Delo se
opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
magisterijem, tehnične ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih
delovnih mestih,
– poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje svetovnega jezika najmanj na
ravni zahtevnosti dodiplomskega študija,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan
priložiti predlog razvoja in dela tehničnega
sektorja za mandatno obdobje (izdelava videnja tehnološko-investicijskega razvoja zavoda v kontekstu strategije zavoda).
Glede na zgoraj navedene pogoje morajo kandidati k prijavi priložiti:
– predlog razvoja in dela tehničnega sektorja za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– fotokopijo potrdila o najvišji doseženi
izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje, oziroma fotokopijo druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela na delovnem
mestu VII. ali VI. stopnje zahtevnosti ter na
vodilnih/vodstvenih delovnih mestih,
– fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika.
Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni
izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na
strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat
aktivno uporabljal tuj jezik, ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa ali potrdilo šole).
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo presojala na podlagi dokazil priloženih
k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati
ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, če bo to potrebno.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili ter
predlogom razvoja in dela tehničnega oziroma poslovnega sektorja za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Cankarjev
dom (kadrovska služba), Prešernova cesta
10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis
PDM-05/2008 – ne odpiraj«. Rok za prijavo

je 8 dni in začne teči z dnem objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Informacije na tel. 01/241-71-07.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonsko določenem roku.
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Ob-3786/08
Nadzorni svet družbe Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o., s sedežem v Ljubljani,
Cesta v Mestni log 51a, na podlagi 9. člena
Akta o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o. je na seji
dne 8. 4. 2008 sprejel sklep, da se razpiše
prosto delovno mesto
direktorja Veterinarske postaje Ljub
ljana d.o.o./direktorice Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o.
(v besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev izpolnjuje še posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba veterinarske
smeri – pridobljeni naziv dr. vet. med.,
– 10 let delovnih izkušenj od tega vsaj
5 let na vodilnih in vodstvenih mestih,
– organizacijske sposobnosti in izkušnje,
– poznavanje veterinarske dejavnosti,
– opravljen državni izpit,
– veljavna licenca veterinarske zbornice.
Kandidati morajo k prijavi na razpis predložiti:
– strateški načrt vodenja in poslovanja
gospodarske družbe za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktorja za mandatno obdobje 5 let
imenuje nadzorni svet družbe.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata, to je 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave tega razpisa, v zaprti ovojnici
z oznako »razpis za direktorja« na naslov:
Veterinarska postaja d.o.o., nadzorni svet,
Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.
Nadzorni svet bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku
15 dni od poteka roka za prijavo.
Dodatne informacije dobite vsak dan
med 7. in 8. uro na tel. 420-56-37.
Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o.
Ob-3787/08
Na podlagi 27. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (ZJU UPB3) Uradni list RS, št. 63/07)
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Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, objavlja javni natečaj za delovno mesto:
1. Višji svetovalec III za premoženjske zadeve v oddelku za premoženjske
in splošne zadeve,
2. Višji svetovalec III za stanovanjske
zadeve v oddelku za varstvo okolja in
urejanje prostora.
Kandidati pod zaporedno št. 1 in 2 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– štiri leta delovnih izkušenj;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– overjeno fotokopijo diplome;
– pisno izjavo o nekaznovanosti, zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
Izbrani kandidat bo delo opravljal za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Pogodba o zaposlitvi za delovno mesto
višji svetovalec III za premoženjske zadeve
v oddelku za premoženjske in splošne zadeve se bo sklenila po dogovoru, za delovno
mesto višji svetovalec III za stanovanjske
zadeve v oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora pa s 1. 10. 2008.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja.
V izbirnem postopku bomo na osnovi
meril izbirnega postopka preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje
z ustnim ali pisnim preverjanjem: poznavanja problematike področja, strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanja pravne
ureditve področja in poznavanja načrtovanja
in uporabe proračunskih sredstev. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi
s pisnimi dokazili in referencami. Z razgovorom s posameznim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa se bodo ugotavljale komunikacijske veščine in vodstvene
sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec.
Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« z navedbo delovnega mesta
na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5,
3310 Žalec v roku osem dni po objavi.

Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo
v izbirnem postopku v skladu z merili izkazal
najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega
postopka ni dovolj strokovno usposobljen
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom
pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem
natečaju.
Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter
v skladu z merili ocenila kot primerne, bo
predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izbiri.
Dodatne informacije o javnem natečaju
po tel. 03/713-64-12.
Občina Žalec
Št. 27/08
Ob-3830/08
Na podlagi 11.a člena Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št 93/07 – UPB1) in 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3) Urad Vlade RS za enake
možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana, ponovno
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
zagovornik/zagovornica načela enakosti.
Kandidatke oziroma kandidati, ki se bodo
prijavili na prosto delovno mesto, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
ali humanistične smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj od
tega tri leta delovnih izkušenj na področju
uresničevanja načela enakega obravnavanja ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbrani kandidatki oziroma kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave).
V nasprotnem primeru bo morala izbrana
kandidatka oziroma kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidatke oziroma kandidati bodo
v izbirnem postopku opravili pisni preizkus
znanja ter razgovor. V izbirnem postopku
se bo preverjalo: poznavanje problematike
področja, strokovna uveljavljenost na podro-

Št.

38 / 18. 4. 2008 /

Stran

1503

čju, poznavanje pravne ureditve področja,
poznavanja delovanja institucij in pravnega
reda EU s področja dela, znanje angleškega jezika.
Delovno področje:
– samostojna obravnava primerov domnevne diskriminacije,
– spremljanje zakonodaje in prakse na
področju enakih možnosti in diskriminacije,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
urada,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidatke oziroma 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 Uradu Vlade RS za enake možnosti pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidatka oziroma
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih
je pridobil.
Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo
delo opravljal/a na delovnem mestu podsekretarka/podsekretar. Z izbrano kandidatko
oziroma kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas petih let s polnim
delovnim časom. Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo delo opravljal v prostorih
Urada Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidatka oziroma kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici
z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto zagovornik/zagovornica« na naslov: Urad Vlade RS za enake
možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: uem@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidatke oziroma kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni po objavi javnega natečaja.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Vesna Božič, tel. 01/478-14-80.
Urad Vlade RS za enake možnosti
Št. 67/08
Ob-3842/08
Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne
18. 3. 2008 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je dne 1. 11.
2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program
vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis pošljite v 15 dneh
(do vključno 5. 5. 2008) po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica, s pripisom Prijava za razpis
ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Notranjski
odred Cerknica
Št. 110-85/2008
Ob-3872/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 110-67/2008
Ob-3873/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1100-5/2008/4
Ob-3882/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB) Ministrstvo za šolstvo in šport, Ma-

sarykova cesta 16, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Inšpektorata
Republike Slovenije za šolstvo in šport
v Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj deset let pedagoških delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Glede delovnih
izkušenj se upoštevajo delovne izkušnje,
ki jih opredeljuje 13. točka 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 – UPB3), ki so objavljene na spletni
strani Ministrstva za javno upravo, pod zavihkom Delovna razmerja in štipendiranje,
Uslužbenski sistem;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za šolstvo in
šport pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
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6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo
kot izbrani kandidat predlagan v imenovanje
na položaj (Uredba o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Uradni
list RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport v Ministrstvu za
šolstvo in šport.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo - http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 10
let delovnih izkušenj na področju, za katero
kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju (3. člen Zakona
o šolski inšpekciji, Uradni list RS, št. 114/05
– uradno prečiščeno besedilo) in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina
ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja
v državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu inšpektor – svetnik na sedežu organa v Ljubljani, Masarykova cesta 16.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Glavni inšpektor Inšpektorata Republike
Slovenije za šolstvo in šport v Ministrstvu za
šolstvo in šport bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije
ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub
ljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3883/08
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07)
ravnatelja Poklicne in tehniške elektro
in računalniške šole.
Pogoji za ravnatelja so določeni
v 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07).
Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev za ravnatelja, potrdilo o nekaznovanju ter program vodenja
šole.
Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 9.
2008 za dobo 5 let. Rok prijave na razpis je
8 dni od objave razpisa. O rezultatih razpisa
bodo kandidati obveščeni najkasneje v 8
dneh po imenovanju ravnatelja.
Šolski center Velenje
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Št. 0131-41/2007/51
Ob-3891/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ljubljana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet s sklepom številka
906-2/2003 in 906-2/2003-1 in so objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/, pod rubriko Uradniški svet, preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
2) opravi varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Adamič Lundrovo
nabrežje 2.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Ljubljana bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave
v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-3892/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Lenart.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet s sklepom številka
906-2/2003 in 906-2/2003-1 in so objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/, pod rubriko Uradniški svet, preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju.

Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Lenartu, Trg osvoboditve 7.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Lenart bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Radivoj Uroševič, Policijski sindikat, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
01/428-43-62.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-3893/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ljutomer.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet s sklepom številka
906-2/2003 in 906-2/2003-1 in so objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/, pod rubriko Uradniški svet, preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
2) opravi varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Ljutomeru, Vrazova 1.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Načelnik Upravne enote Ljutomer bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-91.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 002/2008
Ob-3894/08
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 in 103/07) ter
v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007
ter številka 010/2006-SA z dne 2. 7. 2007)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta:
1. Namestnik direktorja v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri;
– najmanj deset let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje tujega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
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– 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.
Delovno področje:
– pomoč direktorju pri organizaciji in vodenju delovanja agencije;
– pomoč direktorju pri vodenju in koordiniranju dela na področju razvoja podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacije,
spodbujanje TNI ter splošnih pravnih in finančnih zadev;
– pomoč direktorju pri oblikovanju poslovne politike in ukrepe za njeno izvajanje;
– pomoč direktorju pri pripravi predlogov
večletnih in letnih programov in finančnega
načrta agencije;
– opravlja druge naloge po navodilu direktorja, ki so v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu namestnik direktorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da 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 Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto »navedba delovnega mesta na katerega kandidat
kandidira«, na naslov: Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu Delo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: japti@japti, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Dražen Jeremić na tel. 01/530-98-30.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
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Druge objave
Št. 430-17/2008-2
Ob-3898/08
Na podlagi Sklepa o (so)financiranju
sodelovanja slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v EUROCORES shemi Evropske
znanstvene fundacije (ESF) za leto 2008
številka 430-17/2008-1 z dne 13. 3. 2008
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljub
ljana, objavlja
javni poziv
k sodelovanju raziskovalk in
raziskovalcev iz Slovenije v programih
EUROCORES sheme Evropske
znanstvene fundacije (ESF) v letu 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet poziva: predmet poziva je
ugotovitev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme
Evropske znanstvene fundacije (ESF) v letu
2008 za programe EuroBABEL – Analize
ogroženih jezikov, EuroMEMBRANE – Arhitektura in dinamika membran in EuroHESC
– Visokošolska izobrazba in družbene spremembe.
3. Subjekti poziva: poziv je namenjen
raziskovalnim organizacijam, vpisanim v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS in
fizičnim osebam, vpisanim v register zasebnih raziskovalcev.
4. Kriteriji in merila za izpolnjevanje pogojev
Predlogi raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme
Evropske znanstvene fundacije (v nadaljnjem besedilu: ESF) v letu 2008 morajo
biti pripravljeni v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list
RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07), Pravilnik
o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) in Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05,
26/06 in 80/07) ter v skladu s pogoji, ki jih
določa ESF.
ARRS preverja izpolnjevanje formalnih
pogojev za prijavo na razpis ESF. Predlogi
raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme ESF v letu
2008 morajo izpolnjevati vse nacionalne
kriterije za (so)financiranje projekta iz Slovenije v EUROCORES shemi in kriterije
ESF za ocenjevanje projekta v EUROCORES shemi.
a) Nacionalni kriteriji za (so)financiranje
projekta iz Slovenije v EUROCORES shemi so:
– Vodja predlaganega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta v skladu s Pravilnikom o kazalcih in
merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
in Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih,

aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih
projektov.
– Vodja projekta mora ob podpisu pogodbe o (so)financiranju imeti prostih najmanj 170 raziskovalnih ur.
– Prijavitelj mora biti vpisan v evidenco
raziskovalnih organizacij pri ARRS oziroma
v register zasebnih raziskovalcev.
– Finančni predračun projekta mora
biti pripravljen v skladu z določbami Uredbe o normativih in standardih za določanje
sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
b) Kriteriji ESF za ocenjevanje projekta
v EUROCORES shemi so:
– V projektu raziskovalnega sodelovanja
ESF-CRP (Collaborative Research Project)
morajo sodelovati vsaj trije partnerji (individualni projekt) iz treh držav.
– Iz ene države ne sme biti vključenih
več kot 50 odstotkov individualnih projektov IP(Indivudual Project) v okviru enega projekta raziskovalnega sodelovanja
(ESF-CRP).
– Število pridruženih partnerjev AP (Associated Partner) je omejeno in ne sme
presegati števila individualnih projektov/partnerjev IP.
5. Pozivna dokumentacija
Vloge morajo biti predložene na predpisanem obrazcu.
Pozivna dokumentacija vsebuje naslednji dokument:
Obrazec ARRS-ZV-ESF/2008: obrazec
za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz
Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (ESF)
v letu 2008.
Navedeni obrazec je objavljen na spletni
strani ARRS.
6. Obseg sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje sodelovanja v aktivnostih ESF bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi in
finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija tega poziva in javnega razpisa ESF za
programe EUROCORES sheme EuroBABEL, EuroMEMBRANE in EuroHESC v letu
2008 je predvidena v okvirnem obsegu
do 450.000,00 EUR za leto 2009 v skladu
s proračunskimi možnostmi.
Okvirni razrez sredstev po programih
EUROCORES sheme EuroBABEL, EuroMEMBRANE in EuroHESC v letu 2009
predvideva (so)financiranje predloga raziskovalnega projekta sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v višini
predvidoma do 150.000,00 EUR za posamezen projekt znotraj programa.
Dejanski razrez sredstev po programih
EUROCORES sheme EuroBABEL, EuroMEMBRANE in EuroHESC se določi po
prejetju rezultatov ocenjevalnega postopka
ESF, glede na število in kvaliteto izbranih
raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme ESF v letu
2008.
7. Obdobje financiranja: predvideni začetek financiranja programov je 1. 4. 2009.
Obdobje financiranja znaša tri leta.

8. Način predložitve vlog
Vlogo na poziv morajo pozvani subjekti
dostaviti v tiskani obliki.
V primeru raziskovalnega programa, ki
ga izvaja več raziskovalnih organizacij iz
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RO), predloži vlogo na poziv, podpisano s strani zastopnikov vseh sodelujočih pravnih oseb,
samo RO, v kateri je zaposlen vodja predlaganega projekta.
Vloga na poziv mora vsebovati:
Obrazec ARRS-ZV-ESF/2008: Obrazec
za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev iz
Slovenije v programih EUROCORES sheme Evropske znanstvene fundacije (ESF)
v letu 2008.
Prijavna vloga mora biti opremljena
z vsemi zahtevanimi podpisi in žigi.
9. Oblika in rok za predložitev vlog
Za pravočasne se štejejo vloge, ki v roku
prispejo na naslov ARRS v tiskani obliki in
so pravilno označene. Vlogo je potrebno
dostaviti v zaprti ovojnici, z obvezno ozanko na ovojnici ''Ne odpiraj – Javni poziv za
EUROCORES PROGRAME – EuroBABEL
/ EuroMEMBRANE / EuroHESC (navedite
ustrezen program v skladu z oznako točke
1.a obrazca ARRS-ZV-ESF/2008). Na ovojnici je treba navesti naslov ARRS ter naziv
in naslov pošiljatelja.
Ovojnica z vlogo mora prispeti na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do datuma, določenega za posamezen program.
Vloge za program EUROCORES sheme EuroHESC morajo prispeti na naslov
ARRS do vključno ponedeljka, 5. 5. 2008
do 12. ure.
Vloge za program EUROCORES sheme
EuroBABEL morajo prispeti na naslov ARRS
do vključno petka, 9. 5. 2008 do 12. ure.
Vloge za program EUROCORES sheme
EuroMEMBRANE morajo prispeti na naslov
ARRS do vključno ponedeljka, 12. 5. 2008
do 12. ure.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
pošiljateljem.
10. Datum odpiranja in obravnave vlog
Komisija za obravnavo ESF vlog bo v torek, 6. 5. 2008 ob 10. uri na sedežu ARRS,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
in obravnavala vse v roku dostavljene in
pravilno označene vloge za program EUROCORES sheme EuroHESC.
Komisija za obravnavo ESF vlog bo v petek, 9. 5. 2008 ob 14. uri na sedežu ARRS,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla in
obravnavala vse v roku dostavljene in pravilno označene vloge za program EUROCORES sheme EuroBABEL.
Komisija za obravnavo ESF vlog bo v torek, 13. 5. 2008 ob 10. uri na sedežu ARRS,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla in
obravnavala vse v roku dostavljene in pravilno označene vloge za program EUROCORES sheme EuroMEMBRANE.
11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva
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Predlagatelji bodo o rezultatih izpolnjevanja formalnih pogojev predlogov raziskovalnih projektov sodelovanja raziskovalk in
raziskovalcev iz Slovenije v programih EUROCORES sheme ESF v letu 2008 obveščeni v treh delovnih dneh od dneva obravnave komisije za obravnavo ESF vlog. Predlagateljem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
iz točk 5.a in 5.b, bo direktor ARRS izdal
potrdilo o izpolnjevanju formalnih pogojev
za sodelovanje na razpisu ESF.
12. Informacije:
vse
dodatne
informacije v zvezi s pozivom so na voljo
na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/medn/esf/ oziroma na ARRS,
Tivolska cesta 30, Ljubljana na tel. 400-59-46
(Tina Vuga, koordinatorica za zadeve ESF
pri ARRS).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3789/08
Metropola d.o.o., Vodovodna cesta 109,
Ljubljana, po naročilu M & P d.o.o., podjetje
za gostinsko turistično dejavnost in trgovino,
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajanje v najem
1. Predmet javnega zbiranja ponudb so
naslednje nepremičnine:
– bife Barbara, Šuštarjeva 41, Trbovlje,
parc. št. 772/70 in 772/71, s pomožnimi prostori in zastekljenim zimskim vrtom, površine 173 m2. Gostinski lokal je ob velikem
parkirišču, pri športni dvorani.
Pogoji najema (od avgusta 08): reference na področju gostinske dejavnosti, odkup
obstoječega inventarja in poravnava vlaganj, zavarovanje plačila najemnine z bančno garancijo za 3 leta.
Izhodiščna cena: 1.200 EUR/mesec
+ DDV + stroški.
– mansardo stanovanjsko poslovne
zgradbe (celotna etaža) v Trbovljah, Šuštarjeva 42a, parc. št. 772/29, v izmeri 153 m2.
Prostori so primerni za bivanje, kakor tudi
za poslovno ali umetniško dejavnost. Imajo
lastne sanitarije, shrambo, dva balkona in
dva neizolirana odložna prostora, v izmeri
168 m2;
Pogoji najema: najem je možen takoj,
mirna dejavnost, plačilo za dva meseca
vnaprej.
Izhodiščna cena: 700 EUR/mesec + DDV
+ stroški.
– prostor za poslovno dejavnost – trgovina (urejena po HACCP-u), Šuštarjeva
41, Trbovlje, parc. št. 772/11, površine cca
250 m2. Prostore je, ob manjših adaptacijah,
možno uporabljati za razne poslovne dejavnosti. So v pritličju, imajo vhod za stranke
in vhod z nakladalno rampo ter lastne sanitarije.
Pogoji najema: najem od (predvidoma)
avgusta 08, plačilo za dva meseca vnaprej.
Izhodiščna cena: 1250 EUR/mesec
+ DDV + stroški.
2. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti, v pisni obliki, vročene organizatorju najkasneje do 24. 4. 2008, do 12.
ure, vsebovati morajo firmo oziroma ime
in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, navedbo ponujene cene, kopijo
osebnega dokumenta oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, notarsko overjeno pooblastilo, kolikor gre za na-
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jem preko pooblastila, originalno dokazilo
o plačilu varščine, davčno, matično in telefonsko številko.
3. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini ene
neto mesečne najemnine za nepremičnino.
Varščino vplačajo na TRR M & P d.o.o. št.:
26330-0019594707, najkasneje do 22. 4.
2008. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim bo brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
4. Informacije: vse informacije se dobijo
pri nepremičninski agenciji Metropola d.o.o.,
Ljubljana, Matic Romšak, tel. 051/604-218
ali na mail: matic.romsak@metropola.si.
Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Družba M & P je v pretežni državni lasti,
zato se navedene nepremičnine oddajajo
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin. Besedilo razpisa
je objavljeno na www.metropola.si in v Uradnem listu RS, z dne 18. 4. 2008.
Metropola d.o.o.
Ob-3819/08
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj za
– Veliko Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo
– Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo
kandidate za nagrade.
I. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo in Preglova
nagrada Kemijskega inštituta za izjemne
dosežke se podeljujeta raziskovalcem iz
Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del
raziskav, na katere se nanaša nagrada,
opravili v Sloveniji. Nagradi se podeljujeta
za vrhunske dosežke na področju osnovnih
ali uporabnih raziskav s področja kemije in
sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno
prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za
večji opus znanstvenega dela, ki je nastal
v enem ali več desetletjih.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke se podeli za izjemne
dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju
nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se
v letu 2008 podeli največ ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo in največ
dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke.
III. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in
doprsni kipec Friderika Pregla.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– bibliografija kandidata,
– kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako
predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma
lahko predlagata le enega kandidata),
– soglasje kandidata za kandidaturo,
– biografija (dodatno pri Veliki Preglovi
nagradi Kemijskega inštituta za raziskovalno delo),
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnost za omenjena dela (dodatno pri Preglovi nagradi za izjemne dosežke).
Vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih
raziskovalcev na področju kemije in sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik dr.
Albin Pintar in člani dr. Franc Avbelj, prof.
Roman Jerala, prof. Boris Pihlar in prof. Boris Žemva. Pri izbiri vrste nagrade komisija
ni vezana na predlog predlagatelja. Komisija
se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne
podeli.
Odločitev komisije bo objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma 19. junija 2008 na Kemijskem inštitutu. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke
predstavili na predavanju na Kemijskem
inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 18. maja
2008, v enem izvodu na Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo
nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj – predlog za
Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za
izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta,
Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/476-02-25.
Komisija za Preglove nagrade
Kemijskega inštituta
Ob-3788/08
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za:
obnovo sistema čiščenja komunalnih
vod na področju TE Trbovlje.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel.
03/565-12-50. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086 s pripisom
»RD – Obnova sistema čiščenja komunalnih
vod na področju TE Trbovlje«. Ponudniki
morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
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davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Miroslavu Avbelj.
Rok za oddajo ponudb je 9. 5. 2008 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 1.7-651
Ob-3790/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur.
l. RS, št. 14/07) in Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: odpadno železo.
Lokacija: SŽ – Centralne delavnice, Pro
izvodnja Dobova, Ul. 15. aprila 23.
Predmet prodaje obsega:
– 60 ton nerabnih kolesnih dvojic,
– 22 kosov odpadnih vagonskih vrat,
– 7 ton ležajev,
– 31 ton odpadne pločevine nad 5 mm.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 15.680,00 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 18 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
5. 5. 2008.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 0/14-5035-1/08
Ob-3870/08
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
(ZPsto-1-UPB1)) objavljamo
spremembe cenika univerzalne poštne
storitve
Velja od 1. 5. 2008
Sprememba cenika univerzalne poštne storitve
Vrsta storitve
1
Notranji poštni promet
Standardno pismo
Dopisnica
Navadno pismo do 20 g
Navadno pismo nad 20 g do 50 g
Navadno pismo nad 100 g do 250 g
Navadno pismo nad 250 g do 500 g
Navadno pismo nad 500 g do 1.000 g
Navadno pismo nad 1.000 g do 2.000 g
Priporočeno pismo nad 500 g do 1.000 g
Priporočeno pismo nad 1.000 do 2.000 g

Cena v EUR
z DDV
2

Cena v EUR
brez DDV
3

0,23
0,23
0,27
0,41
0,70
1,60
2,70
3,62
4,10
5,00

0,1917
0,1917
0,2250
0,3417
0,5833
1,3333
2,2500
3,0167
3,4167
4,1667

Pošta Slovenije d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3864/08
Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, Ljubljana, TRR
02010-0015848602, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1
2
3
4
5
6
II.

III.
IV.

Znesek
v EUR

Postavka
Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
preteklih let
Presežek odhodkov nad prihodki
tekočega leta

797.614,39
725.114,11
177.110,92
32.764,14
–
12.907,63
1.745.511,19
0,00
1.195.007,01
1.195.007,01
250.196,13
550.504,18

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Znesek
v EUR

Zap. št. Postavka
I.
1
2
3
4
5
II.
1
2
3
4
5

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Obveznosti do dobaviteljev
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj viri sredstev

1.959.199,95
8.420,73
8.408,45
335.066,25
4.811,63
2.315.907,01
1.511.731,47
–
2.004,98
1.470,25
800.700,31
2.315.907,01

Slovenska demokratska stranka
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Ob-3880/08
Narodna stranka dela, Šibeniška 21, 5270 Ajdovščina objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1.–31. 12. 2007
Zap. št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Znesek
v EUR

Postavka
PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višini
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI PRIHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

3.766

600
4.366

2.080
2.080
1.686

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev 31. 12. 2007
Znesek
v EUR

Zap. št.

Postavka

I.
1.
2.
3.
4.
5.

SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

II.
1.
2.
3.
4.

2.286
2.286

2.286
2.286

Narodna stranka dela
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1513

Stran

1514 /

Št.

38 / 18. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-4/2008-2
Ob-2783/08
Pravila ZSSS, Sindikata delavcev
v vzgojni, izobraževalni in raziskovali
dejavnosti, Sindikata osnovne šole Bizeljsko, Bizeljska c. 78, 8259 Bizeljsko, se
izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod številko 024-28/93.
Št. 101-18/2008-3
Ob-3197/08
Statut Sindikata uslužbencev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Agencije za raziskovalno dejavnost in Slovenskega inštituta za standardizacijo, Trg OF 13, Ljubljana, ki je
v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe, št. 028-33/93
z dne 3. 5. 1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 28
z dnem 3. 5. 1993, se z dnem 14. 3. 2008
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2007
Ob-3442/08
Upravna enota Vrhnika sprejme v hrambo Statut Sindikata Centra za socialno
delo Vrhnika, SINCE 07, Cankarjev trg
8/II, Vrhnika, skrajšano ime »SINCE 07
Vrhnika«.
Statut je sprejet v hrambo 8. 11. 2007 in
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 1/2007.
Št. 101-4/2008-3
Ob-3495/08
1. Sindikat državnih in družbenih organov – Organizacija sindikata Upravne enote
Hrastnik, s sedežem v Hrastniku, Pot Vitka Pavliča 5, ki je bil 17. 12. 1997 vpisan
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Hrastnik pod zaporedno številko 21
se z 7. 3. 2008 preimenuje v Sindikat državnih organov Slovenije, Organizacija
sindikata Upravne enote Hrastnik, s sedežem v Hrastniku, Pot Vitka Pavliča 5.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Hrastnik pod zaporedno številko 37
z dne 7. 3. 2008.
2. Spremenjena pravila sindikata, ki so
bila 28. 2. 2008 sprejeta na občnem zboru
sindikata se hranijo na Upravni enoti Hrastnik, Pot vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 3072-2/2004-82
Ob-3797/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne
31. 3. 2008 izdal odločbo:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom
Slovenije), je v časovnem obdobju od 17. 1.
2001 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu ADSL
širokopasovnega dostopa z bitnim tokom
preko bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji s tem, da je operaterjem v Republiki
Sloveniji, ki so v obdobju od 17. 1. 2001
do 5. 9. 2005 nudili ADSL širokopasovni
dostop končnim uporabnikom preko bakrenega omrežja v lasti Telekoma Slovenije,
na podlagi Splošnih pogojev za opravljanje storitev v dostopovnem omrežju ADSL,
sprejetih s strani uprave Telekoma Slovenije
dne 17. 1. 2001, neupravičeno pogojeval
vzpostavitev ADSL povezave in priključka
preko svojega omrežja pri končnih uporabnikih, s sprejemom dodatnega pogoja, in
sicer predhodne vzpostavitve ISDN priključka, katerega so morali končni uporabniki, ki
v času sprejema ponudbe za ADSL dostop
niso imeli predhodno sklenjenega naročniškega razmerja s Telekomom Slovenije za
ISDN priključek, sami predhodno zakupiti pri
Telekomu Slovenije, čeprav tehnično to ni bil
nujen pogoj za vzpostavitev ADSL povezave
in priključka. Ker je imel Telekom Slovenije
v času od 17. 1. 2001 do 5. 9. 2005 prevladujoč položaj na medoperaterskem trgu
ADSL širokopasovnega dostopa z bitnim
tokom preko bakrenega omrežja, so operaterji, če so hoteli nuditi ADSL širokopasovni
dostop končnim uporabnikom, preko bakrenega omrežja v lasti Telekoma Slovenije,
morali pristati na to, da jim je Telekom Slovenije šele s tem, ko so končni uporabniki
imeli vzpostavljen ISDN priključek, vzposta-

vil ADSL povezavo in priključek do končnih
uporabnikov. Z navedenim ravnanjem je Telekom Slovenije kršil peti odstavek 10. člena
ZPOmK, saj je pogojeval sklepanje pogodb
s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje niso
bile povezane z vsebino teh pogodb.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-31/2008-6
Ob-3798/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
28. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družb Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju:
Petrol), in Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače (v
nadaljevanju: Pinus), izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb Petrol, Pinus in Bio Goriva, pro
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Grajski
trg 21, 2327 Rače (v nadaljevanju: Bio Goriva), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna
s pravili konkurence.
V primeru priglašene koncentracije gre
za ustanovitev polno delujočega skupnega
podjetja Bio Goriva s strani družb Petrol in
Pinus na podlagi pogodbe o skupnih vlaganjih v smislu drugega odstavka 11. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.
Z ustanovitvijo skupnega podjetja na trgu
proizvodnje biodizla (vključujoč njegovo prodajo na debelo) v tem trenutku ne prihaja
do ustvarjanja ali krepitve prevladujočega
položaja, zaradi katerega bi bila učinkovita
konkurenca na upoštevnem trgu izločena ali
bistveno zmanjšana.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3796/08
Ime medija: Revija Obrtnik, Revija Podjetnik.
Izdajatelj medija: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljaskih pravic: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije: Miroslav Klun.
Generalni sekretar Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije: dr. Viljem Pšeničny.
Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
– predsednik: Štefan Pavlinjek,
– podpredsednika: Pavlina Svetič, Aleš
Pulko,
– člani: Janko Hrastovšek, Berto Menard, Franc Leskovec, Alojz Kovšca, Andrej
Klobasa, Ivan Šel, Franci Ažman, Milan Hafner, Vladimir Ražman, Janez Kaker, Metod
Leban, Vojka Šergan, Branko Meh, Darko
Hlupič, Miran Gracer, Ivan Ulaga, Dare Stojan, Franc Kremžar,
– generalni sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny.
Nadzorni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
– predsednik: Cvetko Faganelj,
– člani: Majda Javornik, Mira Špiljak,
Rajko Kodrič, Vinko Šeligo.
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Stran
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Objave gospodarskih družb
Ob-3837/08
Družba OLMA proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d., Poljska pot 2, 1000 Ljubljana,
v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da
namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Družba OLMA, d.d. je v ta namen kot
prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljub
ljani (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Delničarjem je na sedežu družbe v Ljub
ljani, Poljska pot 2, omogočen pregled delitvenega načrta in vseh ostalih listin v zvezi
z delitvijo.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
OLMA, d.d.
Uroš Gorjanc, predsednik upravnega
odbora

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3799/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah direktorica
družbe Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., Linhartova 13, 1000
Ljubljana, vpisane v sodnem poslovnem registru v Ljubljani objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edinega družbenika družbe z dne 22. 10. 2007. Osnovni
kapital družbe se iz dosedanjega v nominalni
višini 627.717 EUR zmanjša za 620.217,00
EUR, tako da po zmanjšanju znaša v nominalni višini 7.500,00 EUR.
Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah se poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Center za razvoj malega gospodarstva
Ljubljana d.o.o.
direktorica
Mateja Vadnjal
Ob-3843/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Oxylus, spletna ini-

ciativa, d.o.o., Parmova ulica 14, Ljubljana,
matična št. 5443709000, objavlja naslednji
sklep:
Osnovni kapital družbe se zaradi izstopa družbenika iz družbe iz 48.924,00 EUR
zmanjša za 24.462,00 EUR in po zmanjšanju znaša 24.462,00 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.
Oxylus d.o.o.
direktor
Tomaž Berkopec

Sklici skupščin
Ob-3868/08
Preklic
Skupščina delničarjev družbe LIP Radomlje d.d. sklicana na zahtevo delničarja
Mercata, d.d., Ljubljana za dan 22. 4. 2008
ob 12. uri, se na podlagi obvestila o preklicu
zahteve za sklic skupščine istega delničarja
Mercata, d.d., Ljubljana z dne 8. 4. 2008
preklicuje.
Uprava družbe LIP Radomlje d.d.
Ob-3800/08
Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino
družbe Elektromontaža
elektromontažno in projektivno
podjetje, d.d., s sedežem in poslovnim
naslovom Ljubljana, Zaloška cesta 143,
ki bo dne 19. 5. 2008, ob 14. uri, v sejni
sobi na navedenem naslovu.
Dnevni red in predlogi sklepov skupščine
so naslednji:
1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Samirja Kerića.
Za preštevalki glasov se imenuje Tino
Grum in Damijano Rovšnik.
2. Hkratno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepa:
Izvede se zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po 381. členu Zakona
o gospodarskih družbah v breme bilančnega
dobička s hkratnim povečanjem osnovnega
kapitala iz sredstev družbe po 358. členu
Zakona o gospodarskih družbah.
Osnovni kapital družbe se od sedanjih
329.821,98 EUR zmanjša za 43.547,31 EUR
na 286.247,67 EUR, in sicer zaradi predvidenega izstopa delničarjev, ki se nameravajo upokojiti in nimajo več interesa biti
imetniki delnic predmetne družbe. Zmanjšanje osnovnega kapital se izvede z umikom 10443 delnic, ki jih bo družba pridobila
v breme bilančnega dobička v smislu druge

alinee tretjega odstavka 381. člena ZGD-1
kot lastne delnice na podlagi sedme alinee
prvega odstavka 247. člena navedenega
zakona.
Upravo družbe se pooblasti za pridobitev 10443 lastnih delnic, kar predstavlja
13,02% osnovnega kapitala družbe, po ceni
16,82 EUR za eno delnico, kar je enako
ocenjeni vrednosti delnice, oziroma skupno
175.651,26 EUR za celoten predviden paket
delnic. Če bodo tudi drugi delničarji, poleg
predvidenih, želeli po navedeni ceni prodati
družbi svoje delnice, bo družba odkupila
od vsakega ponudnika sorazmerno število delnic, upoštevaje dosedanjo udeležbo
v osnovnem kapitalu družbe. Pri tem se
zadolži upravo, da opravi vsa potrebna dejanja, ki so po ZGD-1 potrebna za pravilen
odkup lastnih delnic po sedmi alineji prvega
odstavka 247. člena ZGD, pri čemer mora
posebej paziti na zagotovitev enakopravnega uveljavljanja pravic vseh delničarjev
ter po ustreznem postopku v imenu družbe
lastne delnice odkupiti in nato umakniti najkasneje do vključno dne 4. 6. 2008.
Istočasno z zmanjšanjem osnovnega kapitala z umikom pridobljenih lastnih delnic se
izvede zvišanje osnovnega kapitala za enak
znesek, kot je bil osnovni kapital znižan, to
je za 43.547,31 EUR. Zvišanje osnovnega
kapitala se izvede iz sredstev družbe, in
sicer s preoblikovanjem naslednje postavke
po bilanci stanja na dan 31. 12. 2007, ki jo
je mogoče za te namene uporabiti v skladu
s prvim odstavkom 359. člena ZGD:
– del prenesenega čistega poslovnega
izida v višini 43.547,31 EUR.
V ta namen družba izda 10443 kosovnih
delnic.
Delničarjem, ki bodo vpisani v knjigo delničarjev po izvedbi odkupa in umika lastnih
delnic po tem sklepu, to je na dan 5. 6.
2008, bodo pripadale nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem
osnovnem kapitalu družbe v smislu 363.
člena ZGD-1.
Uprava se pooblasti in zadolži, da izvede vsa potrebna dejanja po ZGD in statutu
družbe, kot so objave v Uradnem listu RS,
interne objave, obvestila delničarjem in upnikom ter vpise v sodni register, ki so potrebni
v zvezi z izvršitvijo tega sklepa o znižanju
osnovnega kapitala z umikom pridobljenih
lastnih delnic in hkratnim zvišanjem osnovnega kapitala iz lastnih sredstev družbe.
Ugotovi se, da po izvedbi predmetnega
hkratnega zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala ta ostane nespremenjen, pri
čemer so pravice upnikov nedotaknjene in
varovane, glede na to, da bodo lastne delnice umaknjene v breme dobička. Zagotovljena pa bo tudi enakopravnost delničarjev,
glede na to, da bo v postopku zmanjšanja
osnovnega kapitala vsem pod enakimi pogoji in sorazmerno z udeležbo v dosedanjem osnovnem kapitalu dana možnost prodaje delnic družbi, ob povečanju iz sredstev
družbe pa bodo preostali delničarji udeleženi v sorazmerju, kakršno bo po odkupu in
umiku lastnih delnic.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
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letnega poročila za leto 2007, sklepanje
o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi
razrešnice nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da bo po oblikovanju rezerv
za lastne deleže v višini 175.651,26 EUR
zaradi odkupa lastnih delnic in po uporabi
dela dobička v višini 43.547,31 EUR za povečanje osnovnega kapitala v skladu s prejšnjim sklepom, bilančni dobiček družbe znašal 353.210,73 EUR.
Del bilančnega dobička v znesku
197.735,00 EUR, se uporabi za izplačilo
dividend. Do dividende bodo upravičeni tisti, ki bodo delničarji družbe po izvedenem
odkupu in umiku lastnih delnic ter po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe
v skladu s sklepom iz prejšnje točke te skupščine. Dividende bodo delničarjem izplačane najkasneje do vključno dne 19. 6. 2008.
Del bilančnega dobička v višini
155.475,73 EUR ostane nerazporejen.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Spremeni se statut družbe, in sicer:
V točkah 3.6. in 6.4. statuta se besedila
»v dnevnem časopisu«, »v javnem časopisju« ter »v dnevnem časopisju« zamenja
z besedilom »v Uradnem listu RS«.
V prvem stavku točke 5.1 se besedi »pet
članov« nadomestita z besedama »tri člane«.
Točka 5.2. se spremeni tako, da po spremembi glasi:
En član nadzornega sveta je član delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.
V točki 5.3. statuta se beseda »članov«
nadomesti z besedo »člana«.
V točki 5.7. statuta se besedilo »je pri
sklepanju navzočih vseh pet članov« nadomesti z besedilom »so pri sklepanju navzoči
vsi trije člani«.
V prvem odstavku točke 5.8 se besedi
»predstavnikov delavcev« nadomesti z besedama »predstavnika delavcev«.
5. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta.
S funkcije članov nadzornega sveta se
razreši Metko Kramar in Jožeta Oreškoviča.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem družbe na vpogled na sedežu
družbe Zaloška 143, Ljubljana, vsak delovni
dan od 7. do 15. ure.
Predlogi delničarjev
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni
obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.
Način glasovanja
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji oziroma njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili do vključno dne
16. 5. 2008.
Elektromontaža d.d.
uprava družbe
direktor
Mulej Bojan
Ob-3801/08
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Pomorska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava in nadzorni
svet družbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
ki bo dne 20. 5. 2008, ob 12. uri, na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
»Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika
Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili
Perica, Irena Kmet in Elena Rojc.
Skupščina se seznani, da je prisotna
notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno
z zakonom sestavila zapisnik skupščine.«
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2007 in seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS
o njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.
Predlog sklepa:
»Bilančni dobiček za poslovno leto 2007
v višini 149.846,64 EUR ostane nerazporejen.
Podeli se razrešnica članom uprave in
članom nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.«
3. Razveljavitev sklepov skupščine Pomorske družbe d.d., sprejetih na skupščini
dne 12. 2. 2007 pod točko 2., 4. in 5. dnevnega reda.
Predlog sklepa 3/a: »Razveljavijo se
sklepi skupščine Pomorske družbe d.d.
z dne 12. 2. 2007, in sicer sklep številka
2 – Program dokapitaliazcije družbe, sklep
številka 4 – Dokapitalizacja družbe s stvarnimi vložki in sklep št. 5 – Uskladitev statuta družbe«.
Predlog sklepa 3/b:
Skladno s sklepom pod točko 3. se člen
Petič Statuta Pomorske družbe d.d. spremeni tako, da v celoti glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
229.778,00 EUR (dvestodevetindvajset tisoč sedemsto oseminsedemdeset evrov).
Osnovi kapital je razdeljen na 55.064
(petinpetdeset tisoč štiri in šestdeset) navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.
Osnovni kapital je vplačan z gotovino
in stvarnim vložkom, ki ga je vložil delničar
Splošna plovba d.o.o., Portorož, ki predstavlja del obroka terjatve Splošne plovbe
d.o.o. do Genshipping Corporation, Monrovia na podlagi sklenjene pogodbe številka
24 (štiri in dvajset) z dne 20. 6. 1991 (dvajseti junij tisoč devetsto enaindevetdeset)
o prodaji ladje Portorož v višini celotnega
obroka 302.822 USD (tristo dva tisoč osemsto dvaindvajset) glavnice in 18 (osemnajst)
odstotkov obresti, skupaj 336.435,04 USD
(tristo šestintrideset tisoč štiristo petintrideset dolarjev in štirje centi) oziroma v vrednosti 52.064.000,00 SIT (dvainpetdeset
milijonov štiriinšestdeset tisoč tolarjev), za
kar je bilo zagotovljeno 52.064 (dvainpetdeset tisoč štiriinšestdeset) navadnih (rednih)
imenskih kosovnih delnic.
Navadne (redne) delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

Vse delnice so enega razreda in vse
delnice so v celoti vplačane.«
V ostalem ostaja Statut družbe nespremenjen.
Notarka izda prečiščeno besedilo Statuta Pomorske družbe d.d.
4. Potrditev sklepa št. 3.c, sprejetega na
skupščini družbe dne 29. 5. 2007.
Predlog sklepa:
»Potrdi se sklep tri (3) c sprejet na skupščini družbe dne 29. 5. 2007.«
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od dneva sklica skupščine do dneva
skupščine, med 12. in 14. uro.
Vpogled je potrebno napovedati
dan prej po tel. 05/676-63-33, telefaksu
06/671-09-87 ali elektronski pošti (boris@goljevscek.com) pomočniku direktorja
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki delničarjev, ki so na dan 19. 5. 2008 vpisani kot delničarji v delniški knjigi družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
le tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Prijava bo pravočasna, če prispe na sedež družbe do 17. 5. 2008.
Prijavi po pooblaščencu mora biti priložen izvirnik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d.,
Portorož
uprava/nadzorni svet družbe
Ob-3802/08
Na podlagi 8. točke Statuta delniške
družbe D Naložbe finančne naložbe d.d.,
Šmartinska c. 52, Ljubljana, direktor družbe
v funkciji uprave sklicuje
1. sejo skupščine
družbe D Naložbe finančne naložbe
d.d.,
ki bo v ponedeljek, 19. maja 2008, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih družbe D Naložbe finančne naložbe d.d., Šmartinska
c. 52, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalca
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Danilo Peteh,
– za preštevalca glasov se imenuje Andraž Sankovič,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljub
ljane.
2. Imenovanje finančnega revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe D Naložbe
d.d. za leto 2007 se izbere ECUM Revizija
d.o.o., Kersnikova ulica 6, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni,
da mora biti pooblastilo pisno in ves čas

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati
s prijavo v istem roku poslati tudi pisna
pooblastila, zakoniti zastopniki pa dokaz
o statusu zakonitega zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s predlogi sklepov in utemeljitvijo predlogov sklepov je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovni dan od
dneva objave sklica skupščine v Uradnem
listu Republike Slovenije do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Delničarje
prosimo, da morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, v sedmih dneh
od dneva objave sklica skupščine.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
D Naložbe finančne naložbe d.d.
uprava – direktor
Zdravko Sankovič
Ob-3803/08
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta delniške
družbe Veolia Transport Ljubljana, družba
za prevoz potnikov d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Veolia Transport Ljubljana,
družba za prevoz potnikov, d.d.,
ki bo dne 19. maja 2008 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe
v poslovnem letu 2006, ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 404.581,91 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička iz leta 2005.

Uporabi se kot sledi:
– Bilančni
dobiček
v
višini
404.581,91 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem
letu 2006.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Z dnem skupščine skupščina delničarjev odpoklicuje naslednje člane nadzornega
sveta:
– Ragnar Nördstrom,
– Bjorn Weidstam,
– Jerome Jeauffroy.
Skupščina imenuje za člane nadzornega
sveta:
– Ragnar Nördstrom,
– Bjorn Weidstam,
– Jerome Lebas
z mandatom, ki traja 4 leta, in začne teči
z dnem imenovanja.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2007 se imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja.
Pogoj za udeležbo na skupščini v skladu
s statutom družbe je pisna prijava udeležbe
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za pravočasno, če jo
najkasneje do dne 16. maja 2008 prejme
uprava družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2006 in poročilom nadzornega sveta, bodo
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Središka 4, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% osnovnega
kapitala – glasov (prvi sklic). Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri
v istih prostorih (drugi sklic). Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala. Prostor
bo odprt 15 minut pred začetkom skupščine.
Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja
prisotnosti pri vstopu v prostor pravočasno
zasedejo mesta.
Veolia Transport Ljubljana, družba za
prevoz potnikov, d.d.
Bo Karlsson
glavni direktor
Ob-3804/08
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Veolia Transport Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
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15. sejo skupščine
družbe Veolia Transport Dolenjska
in Primorska, družba za prevoz
potnikov d.d.,
ki bo dne 19. maja 2008 ob 10. uri, v prostorih hčerinske družbe Veolia Transport
Ljubljana d.d., Središka 4 v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep:
Izvoli se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in skupine, mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta, s katerim je
le-ta potrdil letno poročilo družbe in skupine
o poslovanju družbe v poslovnem letu 2006,
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in letnega poročila skupine za
poslovno leto 2006, pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizijskih poročil in
potrditvijo letnih poročil družbe in skupine
za poslovno leto 2006.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2006.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Z dnem skupščine skupščina delničarjev odpoklicuje naslednje člane nadzornega
sveta:
– Ragnar Nördstrom,
– Bjorn Weidstam,
– Jerome Jeauffroy.
Skupščina imenuje za člane nadzornega
sveta:
– Ragnar Nördstrom,
– Bjorn Weidstam,
– Jerome Lebas,
z mandatom, ki traja 4 leta, in začne teči
z dnem imenovanja.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2007 se imenuje revizorsko hišo
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
(ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca
ter podpis pooblastitelja.
Pogoj za udeležbo na skupščini v skladu
s statutom družbe je pisna prijava udeležbe
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava se šteje za pravočasno, če jo
najkasneje do dne 16. maja 2008 prejme
uprava družbe.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranimi letnimi poročili družbe in skupine za
poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta, bodo na vpogled na sedežu družbe v Kopru, Kolodvorska 11, vsak delovni
dan od 9. do 11. ure od dneva objave skli-
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ca skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.
Veolia Transport Dolenjska in
Primorska, družba za prevoz potnikov
d.d.
Bo Karlsson
predsednik uprave
Dick ten Voorde
član uprave
Št. 89/2008
Ob-3821/08
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljub
ljana, upravni odbor sklicuje
13. skupščino
družbe Gozd Ljubljana, družba za pro
izvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek, 20. 5. 2008 ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta
2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
– Za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat.
– Za preštevalki glasov se izvolita Karlin
Marjeta in Urbas Fani.
– Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2007, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
Statutom družbe.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček
znaša 2.525.756,78 €. Del bilančnega dobička po ZR 2007 v znesku 242.529,86 € se
razdeli za dividende, in sicer iz dobička leta
2003 v celoti, ostanek v višini 2.283.226,92 €
ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skladu z določbo 4.3 Statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini
157.644,41 € najprej razdeli na prednostne
delnice razreda B, 35% v višini 84.885,45 €
pa se razdeli na imetnike delnic A in B.
Dividende se izplačajo do 31. 8. 2008 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice predsedniku in
članom upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2007, ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2008 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
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Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 17. 5. 2008, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
Gozd Ljubljana, d.d.
predsednik UO
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-3832/08
Stečajni upravitelj družbe JEM, jeseniške
mesnine, d.d. v skladu z 42. členom statuta
sklicuje
redno sejo skupščine
JEM, jeseniške mesnine d.d. - v stečaju,
ki bo 21. 5. 2008 ob 15. uri, v prostorih
družbe na naslovu Spodnji plavž 14, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Darja Erceg, za preštevalca glasov se izvolita Marjana Goljevšček in Dermota Drago.
Skupščini bo prisostvoval vabljen notar Uroš
Kos iz Ljubljane.
2. Obravnava pismenega poročila stečajnega upravitelja družbe za poslovno leto
2007 zaradi postopka prisilne poravnave
v stečaju.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pismenim poslovnim poročilom stečajnega
upravitelja v letu 2007 in ga potrdi.
3. Podelitev razrešnice stečajnemu upravitelju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina podeli stečajnemu upravitelju
družbe in nadzornemu svetu razrešnico.
Stečajnemu upravitelju in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2007.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 4.1.: skupščina se seznanja, da je zaradi prvotnega stečaja in kasneje pravnomočno potrjene prisilne poravnave
v stečaju nad družbo dosedanjim članom
nadzornega sveta prenehala funkcija ter se
jih z dnem 21. 5. 2008 razreši.
Predlog sklepa 4.2.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
21. 5. 2008 za člane nadzornega sveta za
nadaljnje štiriletno obdobje izvoli:

– Brankovič Uroš, Ulica Rudija Papeža 1, Kranj,
– Kitek Boris, Planina pod Golico 23, Jesenice,
– Gačeša Miloš, Naselje Ivana Krivca 49,
Kranjska Gora.
5. Sprememba firme in sedeža-sprememba statuta.
Predlog sklepa 5.1.
Spremeni se firma družbe tako, da glasi:
JEM, jeseniške mesnine d.d.
Spremeni se skrajšana firma tako, da
glasi: JEM d.d.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani stečajnemu upravitelju Grega Erman na naslovu Dunajska
106, Ljubljana, BDO EOS d.o.o. Pravočasne
dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim stališčem posredovala delničarjem in
članom nadzornega sveta.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo na sedež družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščini.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo večino v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna bo ponovno
zasedanje z enakim dnevnim redom istega
dne ob 16. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju skupščine le-ta veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
JEM d.d.
stečajni upravitelj
Grega Erman
Ob-3865/08
Uprava družbe na zahtevo delničarjev:
– Martin Južnič, Na Grivi 29, Dragomer,
1351 Brezovica pri Ljubljani,
– Üllen Nataša, Jakčeva ulica 43,
1000 Ljubljana,
– Zlatko Zupanc, Vodruž 2B, 3230 Šentjur,
– Gallob d.o.o., Partizanska cesta 5,
2000 Maribor,
– Dušan Smolnikar, Sitarjeva cesta 7,
1270 Litija,
– Frančišek Sonc, Tominškova ulica 48,
1231 Ljubljana – Črnuče in na podlagi 296.
člena ZGD-1 sklicuje
skupščino
Gruda – Jurmes d.d., Šentjur
na zahtevo manjšine, dne 9. junija
2008 ob 12. uri, na sedežu družbe Gruda
– Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana
s tem, da uprava družbe v skladu s statutom
družbe, sklic in predlagane sklepe objavi
v skladu s statutom družbe.
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa uprave:
Izvoli se
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Anita Kastelic, Ankica Maksimović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
Predlagatelji sklica skupščine zahtevajo,
da se na dnevni red uvrstijo naslednje točke
in sklepi skupščine:
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z datumom dneva zasedanja skupščine
se odpokliče naslednja člana nadzornega
sveta družbe:
– Jože Štiglic, Ljubljanska cesta 23, Šentjur,
– Maks Rožman, Mestne Njive 5, Novo
mesto.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta se z datumom dneva zasedanja skupščine za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja imenujeta:
– Jože Podpečan, Prešernova 28,
1230 Domžale,
– mag. Zlatko Zupanc, Vodruž 2B,
3230 Šentjur.
3. Glasovanje o nezaupnici direktorju
družbe.
Predlog sklepa: direktorju Alešu Kandorferju se izreče nezaupnica v zvezi z njegovim delom kot direktorjem družbe Gruda
– Jurmes d.d.
Predlog sklepa: glede na izglasovano
nezaupnico skupščine nalaga nadzornemu
svetu, da direktorja razreši.
4. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
Predlog sklepa:
Zoper direktorja družbe Aleša Kandorferja in zoper odpoklicanega člana nadzornega
sveta Jožeta Štiglica in Maksa Rožmana se
vloži odškodninska tožba.
Za posebnega zastopnika za vložitev odškodninske tožbe se imenuje Odvetniška
družba Colja, Rojs & Partnerji o.p., d.n.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gruda – Jurmes d.d., Šentjur
predsednik uprave
Aleš Kandorfer

Ob-3869/08
Generalni direktor družbe Avtotehna d.d.
na podlagi 55. člena Statuta družbe sklicuje
izredno zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe
Avtotehna d.d.,
ki bo v sredo, dne 20. 5. 2008 ob 9. uri,
v sejni sobi družbe Atrik d.o.o., na Litijski
cesti 261, Ljubljana – Dobrunje.
I. Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika izrednega zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se izvoli Peter Štrbenk.
V verifikacijsko komisijo izrednega zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne d.d.
se izvolijo:
– Katarina Lavrin Marenče – predsed
nica,
– Roman Varga – član,
– Aleksander Kapus – član.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa št. 2:
Na predlog konzorcija za prevzem družbe Avtotehna d.d., ki ga sestavljajo HAT,
finančna in poslovna družba, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Medaljon
upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona
Štuklja 12, 2000 Maribor, Probanka, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor in SGP
Kograd-Igem Dravograd proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, ki so imetniki več kot
90% osnovnega kapitala družbe Avtotehna
d.d., se na družbo HAT, finančna in poslovna
družba, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, prenese 39,28% delnic preostalih
delničarjev (manjšinskih delničarjev) družbe
Avtotehna d.d.; na družbo Medaljon upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja
12, 2000 Maribor, se prenese 24,29% delnic preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) družbe Avtotehna d.d.; na družbo
Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor, se prenese 23,39% delnic preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev)
družbe Avtotehna d.d. in na družbo SGP Kograd-Igem Dravograd proizvodnja, trgovina
in storitve d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž
pri Dravogradu, se prenese 13,04% delnic
preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) družbe Avtotehna d.d., vse za plačilo
primerne denarne odpravnine v višini 111,95
EUR za eno delnico. Če tako pridobljeno
število delnic oznake AVOR, ki jih pridobi
posamezen prevzemnik, ni celo število, se
to število zaokroži navzdol na prvo celo število delnic z oznako AVOR, presežek delnic,
ki ostane pri takšnem zaokroževanju, pa
pridobi HAT d.o.o.
Konzorcij za prevzem družbe Avtotehna
d.d. bo denarno odpravnino iz prejšnjega
odstavka izplačal manjšinskim delničarjem
po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni
register in po pridobitvi podatkov za izvedbo
plačila, pri čemer bo pri posameznem delničarju upoštevano število delnic, vpisanih
v centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
Obrazložitev:
V postopku prevzema in v času po prevzemu delniške družbe Avtotehna, zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in pro
izvodnja, d.d., Slovenska c. 54, 1000 Ljub
ljana, je Konzorcij za prevzem družbe Av-
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totehna d.d., po ceni 111,95 pridobil več
kot 90% vsega osnovnega kapitala ciljne
družbe.
V skladu z določilom tretjega odstavka
296. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) bo skupščina o predlogu sklepa
odločala v okviru roka, ki ga določa drugi odstavek 68. člena Zakona o prevzemih
(ZPre-1) (izid prevzemne ponudbe je bil objavljen v dnevniku Delo dne 22. 2. 2008.
S tem je določena tudi denarna odpravnina,
ki je v skladu z istim določilom enaka ceni
delnice iz prevzemne ponudbe, tj. 111,95 €
za delnico. Ker je denarna odpravnina zakonsko določena, ni potrebno, da primernost njene višine pregleda revizor.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska c. 54 (4.
nadstropje), od dneva objave sklica v Uradnem listu RS do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Od
tega dne dalje bo možen vpogled v gradivo
tudi preko interneta na spletni strani www.
avtotehna.si/skupscina.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana ob 9. uri. Kolikor
tedaj skupščina ne bo sklepčna v skladu
s prvim odstavkom 56. člena Statuta družbe,
bo zasedanje skupščine istega dne ob 10.
uri na istem kraju, ko bo skupščina v skladu
z drugim odstavkom 56. člena Statuta družbe veljavno sprejemala odločitve ne glede
na število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje do 19. 5.
2008 do 9. ure po pošti, faksu ali z osebno
vročitvijo na sedež Avtotehne d.d. – Uprava, Slovenska cesta 54, Ljubljana, faks
01/230-16-14. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa
pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava
pravilno izvršena. Obrazec prijave udeležbe
in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci dvignejo na sedežu družbe
ves čas, ko je možen vpogled v gradivo za
to skupščino, lahko pa se z njim seznanijo
na spletni strani www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba navedenih obrazcev za prijavo
udeležbe in pooblastila ni obvezna, morata
pa vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in
EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.
Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, pooblaščenci predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih
oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se verifikacijski komisiji
predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob
podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih.
Avtotehna d.d.
generalni direktor
Jordan Kocjančič
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Ob-3881/08
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
23. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v četrtek, 22. maja 2008, ob 10. uri,
v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme letno poročilo
o notranjem revidiranju Banke Celje d.d.
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta
Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi letnega poročila Banke Celje d.d. za
leto 2007 in pozitivnem mnenju k poročilu
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2007 ter podelitve razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
– sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička za leto 2007 v višini 10.827.283,84
EUR:
za izplačilo dividend 10.407.582,24
EUR.
Dividenda za leto 2007 se izplača v višini 24,67 EUR na navadno in prednostno
delnico. Banka bo izplačevala dividendo od
18. junija 2008 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani
v delniško knjigo na dan 26. maja 2008, in
delničarji, imetniki materializiranih navadnih
delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne delnice na
ime. Zapadlost dividende za leto 2007 je tri
leta od dneva skupščine delničarjev banke,
to je do vključno 22. maja 2011, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla
med druge rezerve iz dobička,
za prenos med preneseni dobiček
419.701,60 EUR,
– potrdi izplačilo nagrade za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke,
oblikovane po merilih, potrjenih na skupščini
delničarjev banke v letu 2006, v skupni vrednosti 107.550,00 EUR,
– ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2007.
5. Spremembe Statuta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
sprejme
– spremembe Statuta Banke Celje d.d.:
V 5. členu se v prvem odstavku črta
»časopisu Finance, ki se določa kot glasilo
za objave delničarjem banke« in nadomesti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z besedilom »dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije«.
V drugem odstavku 5. člena se črta »časopisu Finance« in nadomesti z besedilom
»dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije«.
Za 7. členom statuta se doda nov 7.a
člen, ki glasi:
»Uprava banke je ob soglasju nadzornega
sveta banke pooblaščena povečati osnovni
kapital banke največ za 7.045.952,26 EUR
(odobreni kapital), z izdajo največ 211.061
novih delnic, od tega 168.849 navadnih in
42.212 prednostnih delnic, v obdobju petih
let po vpisu te spremembe statuta banke
v sodni register.
Nove delnice se lahko izdajo za denarne
vložke. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu
prednostno pravico do vpisa novih delnic.
O vsakokratni izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic
iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic
odloča uprava banke ob soglasju nadzornega sveta.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
po izvedbi dokapitalizacije v skladu s prvim
odstavkom tega člena, uskladi statut banke tako, da se določbe statuta banke ujemajo z dejstvi, nastalimi zaradi povečanja
osnovnega kapitala banke in izdaje novih
delnic.«
V 10. členu se črta drugi del, drugega
stavka, ki glasi:
»preostali del pa se evidentira kot
prednostna obveza izplačila v naslednjem
letu.«
V 25. členu statuta banke se spremeni
tretji odstavek, ki glasi:
»V primeru, da delničarjem, ki imajo
prednostne delnice, ni bila v celoti izplačana dividenda za posamezno leto, jim v tem
letu pripada pravica do glasovanja kot imetnikom navadnih delnic. V tem primeru se
prednostne delnice upoštevajo pri izračunu
zahtevane kapitalske večine.«
– Izdelan čistopis Statuta Banke Celje d.d. na temelju zgoraj navedenih sprememb.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2008 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
7. Plačila članom nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
– določi višino plačil nadzornemu svetu
s tekočim poslovnim letom za:
– udeležbo na redni seji nadzornega
sveta v višini 350,00 EUR neto za predsednika ter v višini 300,00 EUR neto za ostale
člane,
– povračila stroškov udeležbe na seji
v višini dejanskih stroškov.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4., 5. in 7.
točko predlagata uprava in nadzorni svet
Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3. in
6. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, ki svojo udeležbo najavijo banki najpozneje do vključno
19. maja 2008. Najavo opravijo z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico, ki sta
priložena vabilu za skupščino delničarjev
banke.

Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi banke na dan
12. maja 2008 in bodo ostali vpisani do konca zasedanja. Prednostni delničarji imajo
glasovalno pravico pri peti točki, ki spreminja statut in odloča o dokapitalizaciji. Manjšinski delničarji lahko, v skladu z 22. členom
Statuta Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je na razpolago v Banki Celje d.d.,
Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih
trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka,
med 9. in 12. uro ter na spletnih straneh:
www.banka-celje.si.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se
vsak prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za
elektronsko glasovanje in potrdilo o prisotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 22. maja
2008 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
Ob-3884/08
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 10.
točke Statuta delniške družbe Finira, d.d.,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 24. 4. 2008 ob 13. uri v sejni sobi na
naslovu Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Vavpetič, za preštevalko glasov se izvoli Jelena Davinić. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar
iz Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007, sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe za poslovno leto
2007.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2007
znaša 4.759.969,63 € in je sestavljen iz
čistega dobička družbe, ustvarjenega v poslovnem letu 2007 v višini 844.020,09 €
ter iz prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obračunskih obdobij v višini
3.915.949,54 €, se uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička v višini
14.700,00 € se uporabi za denarno izpla-
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čilo članom nadzornega sveta družbe kot
udeležbo v dobičku,
– del bilančnega dobička v višini
4.745.269,63 € ostane nerazporejen in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
Kriterij za denarno izplačilo nadzornemu svetu družbe kot udeležba v dobičku
družbe je 1 enota za člana, 1,5 enote za
predsednika nadzornega sveta. Družba bo
izplačala udeležbo v dobičku najkasneje
v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Finira, d.d.,
Ljubljana za poslovno leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in pooblastilo
za pridobitev lastnih delnic zaradi namena
umika.
Predlog delničarja:
Osnovni kapital družbe v višini
10.307.127,36 EUR, razdeljen na 2.470.000
navadnih, imenskih, kosovnih delnic
z oznako FIRR in pripadajočim zneskom
4,17 EUR, se zmanjša z umikom skupno
164.737 lastnih delnic, in sicer za njihovo skupno pripadajočo vrednost v znesku
687.435,32 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 9.619.692,04 EUR in je razdeljen
na 2.305.263 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede skladno z drugo točko tretjega odstavka 381. člena ZGD, v breme bilančnega dobička, z namenom uskladitve kapitalske strukture družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po znižanju osnovnega kapitala z umikom delnic uskladi besedilo statuta družbe
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic.
Uprava družbe je pooblaščena, da za
namen iz prvega odstavka tega sklepa, od
delničarjev družbe pridobi skupno največ
164.737 lastnih delnic z oznako FIRR po
nakupni ceni, katero naj na podlagi cenitve
družbe določi uprava družbe s soglasjem
nadzornega sveta. Vse pridobljene delnice
se – v skladu s predhodnima točkama tega
sklepa – umaknejo v breme bilančnega dobička družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 21. 4. 2008 vpisani
v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi
svojo udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe, Štefanova

ulica 13a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne
pravice le tisti delničar, ki se skupščine
udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo družbe za poslovno leto 2007
z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak
delavnik od 10. do 13. ure na naslovu Štefanova 13a, Ljubljana.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave:
Samo Primožič
Ob-3885/08
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na
17. redno sejo skupščine družbe,
ki bo 15. 5. 2008 ob 13:30 v prostorih
Športne loterije d.d., v Ljubljani, Dunajska
cesta 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter
notarja skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2007 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2008.
4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe.
5. Imenovanja.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč.1: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in izbere notar
skupščine po predlogu uprave.
2. Sklep k tč. 2:
I. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2007. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
k predlogu uprave o uporabi bilančnega
dobička sprejme sklepe o uporabi bilančnega dobička v znesku 1.929.481,34 EUR,
od katerega preostanek čistega dobička za
poslovno leto 2007 znaša 857.638,95 EUR,
preneseni čisti dobiček pa 1.071.842,39
EUR kot sledi:
Znesek 1.929.481,34 EUR ostane kot
nerazporejeni čisti dobiček (preneseni dobiček).
II.A) Potrdi in odobri se delo uprave
in nadzornega sveta družbe v letu 2007
in se upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnica za dobro opravljeno delo v letu
2007.
B) Nadzornemu svetu se za opravljeno delo v letu 2007 dodatno izplača
60.000,00 €, ki se med člane nadzornega
sveta razdelijo skladno s prispevkom posameznika k opravljenemu delu.
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3. Sklep k tč. 3: za revidiranje poročil
za leto 2008 se imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o. Ljubljana.
4. Sklep k tč. 4: potrdi se spremembe
statuta delniške družbe po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
5. Sklep k tč. 5:
Zaradi poteka mandata dne 5. 9. 2008
se Toneta Jagodica od 6. 9. 2008 dalje ponovno imenuje za člana nadzornega sveta,
in sicer za dobo štirih let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo
ter deponirajo pooblastila. Rok za prijavo
je najkasneje do 14. 5. 2008.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je priloženo.
Športna loterija in igre na srečo d.d.
Janez Bukovnik
predsednik uprave
Ob-3895/08
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik
d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik, na podlagi Statuta družbe potrjuje datum sklicane
skupščine za dne 21. 4. 2008. Skupščino je
za dne 21. 4. 2008 sklicala veljavno imenovana uprava družbe, vpisana v sodni register, ki edina lahko zastopa družbo Skupina
KIK Kamnik d.d. Preklic skupščine, objavljen v Uradnem listu RS, dne 11. 4. 2008
je samovoljno dejanje Igorja Krena. Ker
Igor Kren od 29. 1. 2008 ni več predsednik
uprave, je njegov preklic brezpredmeten in
kazniv. Družba Skupina KIK Kamnik d.d. bo
ustrezno ukrepala proti Igorju Krenu, delničarje pa poziva, naj ne nasedajo na takšne
in podobne provokacije, ampak se sklicane
skupščine udeležijo.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik
d.d.
Aleš Erbežnik
Ob-3896/08
Na podlagi 441. člena Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena družbene
pogodbe Sava hoteli Bled, hotelirstvo in
turizem, d.o.o. sklicujeva
2. skupščino
družbenikov Sava hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.o.o.,
Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 5. 5. 2008 ob 12. uri, na
sedežu družbe na Bledu, Cankarjeva 6,
v dvorani Libertas v Golf hotelu, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine:
– predsednik: Miran Hude,
– zapisnikarica: Vera Vahtar,
– preštevalki glasov: Branka Kelbl in
Duška Janša.
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3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007 in podelitev razrešnice poslovodstvu
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog poslovodstva in nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2007 v višini
4.623.945,78 EUR ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobrava delo
poslovodstva in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizorska
družba KPMG iz Ljubljane, Železna cesta
8 a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsak delovni dan, razen sobot in nedelj,
v tajništvu družbe od 9. do 11. ure.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo družbeniki, ki sami ali preko
svojih pooblaščencev pisno najavijo družbi
svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Sava hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.o.o.
direktor mag. Andrej Šprajc
prokuristka Tamara Zajc
Ob-3897/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.,
Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina sklicujem
skupščino
družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d.,
ki bo v Ajdovščini, dne 19. 5. 2008, s pričetkom ob 7. uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): za predsednika skupščine se izvoli Vida Mali Lemut, za
preštevalca glasov pa Oton Lokar in Branko Černigoj. Zapisnik o poteku skupščine
bo vodila vabljena notarka Laura Čermelj
iz Ajdovščine.
2. Predložitev poročila nadzornega sveta skupščini za leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2007.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): skupščina upravi
in vsem članom nadzornega sveta podeli
razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni
svet družbe): za revizorja družbe za poslovno leto 2008 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska
cesta 101, Ljubljana.
5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1).
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
znesek 7.462.975,81 EUR, tako da po
zmanjšanju znaša 1.127.300,00 EUR.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prenos zneska zmanjšanja iz osnovnega kapitala v kapitalske rezerve. Razlog
zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladitev sestave kapitala družbe glede na stanje
in poslovanje družbe.
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Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom
ZGD-1. Celoten znesek zmanjšanja osnovnega kapitala 7.462.975,81 EUR se prenese v kapitalske rezerve družbe. Osnovni
kapital se zmanjša na podlagi vmesne bilance stanja na dan 29. 2. 2008.
Ker ima družba kosovne delnice, se
zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice
v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoč znesek delnice v osnovnem kapitalu
družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez
združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava
in nadzorni svet družbe): skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
7. Odpoklic člana nadzornega sveta zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni
svet družbe):
Zaradi spremembe statuta družbe, s katero se število članov nadzornega sveta
družbe predstavnikov delničarjev zmanjša
iz 3 na 2 člana, skupščina odpokliče člana
nadzornega sveta Tina Zupan. Odpoklic in
prenehanje članstva v nadzornem svetu
učinkuje z dnem vpisa navedene spremembe statuta v sodni register.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice ne skupščini je, da delničar
ali pooblaščenec svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi družbi najpozneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava
za udeležbo je pravočasna, če jo družba
prejme najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine.
Gradivo
Letno poročilo družbe za leto 2007,
poročilo revizorja, poročilo nadzornega
sveta za leto 2007, vmesna bilanca stanja
na dan 29. 2. 2008, besedilo sprememb
statuta z utemeljitvijo in predlogi sklepov
z utemeljitvami so od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine dostopni na
sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina v času od 8. do 12. ure.
Objava na spletni strani
Ta sklic skupščine, besedilo sprememb
statuta z utemeljitvijo ter utemeljeni predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta bodo od objave tega sklica skupščine
in vse do zasedanja skupščine objavljeni tudi na spletni strani Ljubljanske borze
SeoNet in na spletni strani družbe www.
tekstina.si.
Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk
direktor
Ob-3919/08
Na podlagi točke 7.17 točke Statuta delniške družbe Tehniška založba Slovenije
d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana, direktor družbe sklicuje
skupščino
delničarjev družbe Tehniška založba
Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6,
Ljubljana,
ki bo v petek, 25. aprila 2008, ob 13. uri,
v prostorih Tehniške založbe Slovenije d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlagane notarke.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007 ter mnenjem revizorja k
letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.
4. Sklepanje o višini plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
6. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
7. Sklepanje o pooblastilu direktorju
za pridobivanje lastnih delnic in izključitev
prednostne pravice delničarjev.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Direktor družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Blaž
de Costa, za verifikacijsko komisijo se izvoli Sonja Dacar, na skupščini prisostvuje
notarka Nevenka Tory.
Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe in konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2007 ter mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom
nadzornega sveta k letnima poročiloma.
Ad 3/a) Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2007 v višini 1.608.674,24 EUR se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
Ad 4/ Plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša 3.500,00 EUR
bruto letno in 5.000,00 EUR bruto letno za
predsednika nadzornega sveta.
Ad 5/ Osnovni kapital družbe, ki znaša
685.843,30 EUR, se zaradi prilagoditve obsegu poslovanja z umikom 36.180 lastnih
delnic družbe zmanjša v višini 150.975,99
EUR. Osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 534.867,31 EUR. Število vseh
delnic družbe po umiku lastnih delnic znaša
128.176.
Ad 6/ Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana.
Ad 7/ V skladu z 247. členom ZGD-1
skupščina družbe pooblašča direktorja, da
v obdobju 18-ih mesecev kupuje lastne delnice, katerih skupni delež ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, po najnižji nakupni ceni 20,00 EUR in najvišji nakupni ceni
30,00 EUR za delnico. Prednostna pravica
delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic se v skladu s smiselno uporabo 337. členom ZGD-1 v celoti izključi.
Ad 8/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za leto 2008 imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani kot imetniki del-
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nic v delniški knjigi družbe Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, pri KDD, d.d.,
Ljubljana, na dan 21. 4. 2008 in ki svojo
udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred skupščino. Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne v istih prostorih in
istim dnevnim redom ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ter drugo gradivo za zasedanje
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
družbe v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Lepi pot 6, v tajništvu družbe, vsak
delavnik med 10. in 13. uro.
Tehniška založba Slovenije d.d.
Ljubljana
Blaž de Costa
direktor

Št.

38 / 18. 4. 2008 /

Stran

1525

Stran

1526 /

Št.

38 / 18. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 649/2008
Ob-3905/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 649/2008 z dne
11. 4. 2008, je bila nepremičnina, parkirno mesto II. K-PM42 v kleti II, v izmeri
12,00 m2 nestanovanjske površine, številka
etaže 1, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0064/292, v poslovno stanovanjski
stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8a, katastrska občina Tabor, last zastaviteljice Nine
Kalazić, EMŠO 2403975505345, stanujoče
Černelavci, Liškova ulica 070, Murska Sobota, do celote, na podlagi prodajne pogodbe za nakup parkirnega mesta številka
II K-PM42, v kleti poslovno stanovanjske
stavbe s komercialnim imenom »Magdalena
2«, številka Mag2-102/2008 PM z dne 14. 3.
2008, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
17. 3. 2008, sklenjene med prodajalcem
MTB Podjetje za inženiring, trgovino in storitve d.o.o. Maribor in kupovalko Nino Kalazić,
zastavljena v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 119.300,00 CHF
s pripadki oziroma v euro protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju upnice za
CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve 30. 4. 2038.
SV 457/08
Ob-3906/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 457/08 z dne 14. 4.
2008, je triinpolsobno stanovanje št. 12, II.
nadstropje, na naslovu Prušnikova ulica 8
v Ljubljani, v izmeri 85,91 m2, ki stoji na parcelni št. 902/5, 915/11, 901/11, 910/4, 909/7
in 915/4, k.o. Šentvid nad Ljubljano, last
zastaviteljev Cerovak Milovana in Cerovak
Milke, vsakega do ½, na temelju prodajne
pogodbe št. 372 -03-162/1999-11 z dne 9. 7.
2003, sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, identifikacijska številka
1870599, 8083 St. Stefan im Rosental, Mureckerstrasse 23, Avstrija, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 195.000,00
EUR, z letnimi rednimi obrestmi 7,50%, od
1. 7. 2008 dalje pa obresti temeljijo na trimesečnem povprečju Euribor, s fiksnim dodatkom 2,75% ter z zapadlostjo 1. 4. 2028 ali
prej, če dolžniki zamujajo s plačilom začetnega ali dveh zaporednih obrokov.
SV 352/08
Ob-3907/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 352/08 z dne 11. 4. 2008,
je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje
št. 5 s kletnim prostorom, v skupni izmeri
66,44 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Župančičeva
ulica 6, k.o. Tezno, katere lastnika vsak do
1/2 sta Robert Bobič in Klavdija Petrovič,
oba stan. Župančičeva ulica 6, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 12. 1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstras-

se 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št.
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Roberta Bobiča in Klavdije Petrovič, oba stan. Župančičeva ulica 6, Maribor, v višini 44.500,00 EUR s pripadki.
SV 317/08
Ob-3908/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 317/08, DK 12/08 z dne
10. 4. 2008, je bilo enosobno stanovanje št.
3 v izmeri 41,45 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Turnše 041, Dob, ki stoji na parc. št. 1218,
k.o. Dob ter last zastaviteljev Husić Aide, rojene 18. 6. 1983, stanujoče Cesta v Mestni
log 100a, do ½ in Husić Hakija, rojenega
17. 5. 1981, stanujočega Cesta v Mestni
log 100a, do 1/2, zastavljeno v korist Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, matična številka 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
93.792,00 CHF s pp.
SV 946/2008
Ob-3909/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-946/2008 z dne 10. 4.
2008, je bilo trisobno stanovanje št. 3,
v izmeri 68,35 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Rojčeva ul. 17, Ljub
ljana, ki stoji na parc. št. 1008, k.o. Moste,
last zastaviteljice Ane Klančar, Ljubljana,
Rojčeva ul. 17, EMŠO 2804959505275, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
89/91 z dne 24. 10. 1991, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Moste-Polje, Ljub
ljana, Proletarska c. 1, z zemljiškoknjižnim
dovolilom št. 466-370/2004-ŠM z dne 21. 3.
2005, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
banke d.d., Slovenska ul. 17, 2000 Maribor,
matična št. 5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.570,31 CHF, preračunano v EUR po tečajnici Banke Slovenije
– referenčnem tečaju ECB za CHF na dan
plačila, s pripadki.
SV 151/2008
Ob-3910/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 151/2008
z dne 8. 4. 2008, sta stanovanji na podstrešju večstanovanjske dvonadstropne stavbe
na naslovu Ul. heroja Staneta 018, Maribor,
parc. št. 772, k.o. Maribor – grad, v lasti
Zdenke Ozmec, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 952/04, notarke Brede Horvat
z dne 23. 6. 2004, zastavljeni v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 150.000,00 EUR s pripadki.
SV 212/08
Ob-3911/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 212/08, DK 18/08
z dne 9. 4. 2008, notarja Milana Dolgana
iz Ljubljane, je na štirisobnem stanovanju
št. 4, v izmeri 112,70 m2 v pritličju, s pripadajočo kletjo, vse v stanovanjski stavbi na
Ulici bratov Učakar 24 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, v solasti zastaviteljev Jurija Sluga in Petre Sluga
Kuharič, oba Ulica bratov Učakar 24, Ljub

ljana – za vsakega do idealnega deleža 1/2,
pridobljena zastavna pravica v korist Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalca Mira Rkmana, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, v višini glavnice 33.490,83 EUR
s pp.
SV 213/08
Ob-3912/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 213/08, DK 19/08
z dne 9. 4. 2008, notarja Milana Dolgana
iz Ljubljane, je na štirisobnem stanovanju
št. 4, v izmeri 112,70 m2 v pritličju, s pripadajočo kletjo, vse v stanovanjski stavbi na
Ulici bratov Učakar 24 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška, v solasti zastaviteljev Jurija Sluga in Petre Sluga
Kuharič, oba Ulica bratov Učakar 24, Ljub
ljana – za vsakega do idealnega deleža 1/2,
pridobljena zastavna pravica v korist Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalca Jureta Brulca, Zikova ulica 10, Kamnik,
v višini glavnice 33.490,83 EUR s pp.
SV 214/08
Ob-3913/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 214/08, DK 20/08
z dne 9. 4. 2008, notarja Milana Dolgana
iz Ljubljane, je na štirisobnem stanovanju
št. 4, v izmeri 112,70 m2 v pritličju, s pripadajočo kletjo, vse v stanovanjski stavbi na
Ulici bratov Učakar 24 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 2219/57, k.o. Zgornja Šiška,
v solasti zastaviteljev Jurija Sluga in Petre
Sluga Kuharič, oba Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana – za vsakega do idealnega deleža
1/2, pridobljena zastavna pravica v korist
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, 1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalke Irene Rkman, Strojeva ulica 22,
Ljubljana, v višini glavnice 33.490,83 EUR
s pp.
SV 241/08
Ob-3914/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 241/08 z dne 9. 4.
2008, je bila nepremičnina – hišniško stanovanje v skupni izmeri 57,98 m2, ležeče
v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Smetanova ulica 38a, na parc. št. 1520,
k.o. Koroška vrata in katero je zastaviteljica Petrovič Valerija (roj. Jager) pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 12. 2000, ki je bila sklenjena s prodajalci
kot solastniki posameznih delov na predmetni večstanovanjski stavbi, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica
Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično
številko 5860580000, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 61.737,00 CHF s pripadki in
obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka
šestmesečnemu Libor, povečanem za fiksni
pribitek v višini 2,35% točke na letni ravni
– skupaj trenutno 5,10667% na letni ravni,
z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
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z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom
glavnice v 240 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 10. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 10. 4. 2028 oziroma takoj,
če se izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne
pogodbe številka 80407928848.
SV 622/2008
Ob-3915/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 622/2008 z dne 9. 4.
2008, je stanovanje F.2N.ST15 v II. nadstropju v izmeri 91,33 m² stanovanjske površine, št. etaže 5, z identifikacijsko št. stavbe 0659/0064/221, shramba SF15 v kleti
II v izmeri 3,47 m² nestanovanjske površine, št. etaže 1, z identifikacijsko št. stavbe
0659/0064/343 in parkirno mesto II. K-PM46
v kleti II v izmeri 12,83 m² nestanovanjske
površine, št. etaže 1, z identifikacijsko št.
stavbe 0659/0064/296, vse v stavbi v Mariboru, Jezdarska 8a, k.o. Tabor, na podlagi
prodajne pog. št. Mag2-47/2007 z dne 27. 6.
2007, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.000,00 EUR s pp.
SV 45/2008
Ob-3916/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje
Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 45/2008 z dne
15. 4. 2008, je bilo stanovanje številka št.
14, na naslovu Tomšičeva cesta 10a, pošta
Velenje, stanovanje se nahaja na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 2394, k.o. Velenje,
s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske
hiše na naslovu Tomšičeva cesta 10a, pošta
Velenje, ki je v lasti zastavitelja Venišnik
Željka, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o nakupu stanovanja št. 5/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med GIP Vegrad Velenje in
Venišnik Željkom, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 27.000,00 EUR, s končnim rokom vračila 20. 11. 2013 in s pp,
v korist zastavne upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit
beschrankter Haftung, A 9141 Eberndorf,
enolična identifikacijska številka 1870653,
do celotnega poplačila terjatve.
SV 226/08
Ob-3917/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 226/08 z dne 14. 4. 2008, je bilo stanovanje št. 5, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka Prelovčeva 1b, Idrija, v obsegu
58,90 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter zemljišču, na katerem stoji – parceli št. 1370,
k.o. Idrija mesto, v solasti Janka in Vande
Trošt, oba stanujoča Partizanska ulica 7,
Idrija, kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, opr. št. SV 129/08 z dne 10. 3. 2008,
zastavljeno v korist upnice – banke SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična
številka 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 81.700,00 EUR s pripadki.

Št.

38 / 18. 4. 2008 /

Stran

1527

Stran

1528 /

Št.

38 / 18. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 44/2007
Os-3805/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2007 sklep z dne 10. 4. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Montaža spuščenih stropov in predelnih
sten, Oton Švener s.p., Podgora 22, Šmartno ob Paki – v stečaju (matična številka:
5123564, ID št. za DDV: SI60716754), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Montaža spuščenih stropov in predelih sten, Oton Švener
s.p., Podgora 22, Šmartno ob Paki – v stečaju (matična številka: 5123564, ID št. za
DDV: SI60716754), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 4. 2008
St 3/2008
Os-3806/08
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 3/2008
dne 7. 4. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Mirko Macher s.p.,
Podjetniško in poslovno svetovanje, Finžgarjeva ulica 28, 4248 Lesce, matična
številka 1444603.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Janko Maček, Zvirče 28 A, 4290 Tržič.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
evrske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR,
na račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na
št. 11- 42170-7110006-55400308, za pravne osebe in račun št. 0110 0845 0085 872,
sklic 11- 42170-7110006-55400308, za fizične osebe in zasebnike.
Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Ministrstvo za finance – DURS Kranj,
Davčni urad Kranj, p.p. 122, 4001 Kranj, ki
ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Kranju, Bleiweisova cesta 20,
4000 Kranj,
2. Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno,
3. BSC d.o.o., Kranj, Poslovno podporni
center, C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,
4. Loška komunala d.d., Kidričeva cesta
43A, 4220 Škofja Loka,
5. Avgust Zupan, Janševa ulica 6,
4240 Radovljica.

Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 7. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 4. 2008
St 21/07
Os-3807/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 21/07
z dne 7. 4. 2008 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Ecarte, storitveno podjetje
d.o.o., 8250 Brežice, Brezina 7, Brežice, matična št. 1799142, vložna številka 10422700.
Začetek likvidacijskega postopka se nabije na oglasno desko in vpiše v sodni register tega sodišča.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Ulica XIV. divizije 14/III,
Celje.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka.
Prijavo terjatev je treba vložiti z vlogo
v dveh izvodih in dokazih o obstoju terjatev.
Vloga mora biti kolkovana s sodnimi koleki
v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR
ali predloženo dokazilo o plačilu sodne takse
na transakcijski račun št. 01100-8450088491
za pravne osebe, in 01100-8450088588 za
fizične, sklic 11 42234-7110006.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko tega sodišča
dne 7. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 4. 2008
St 46/2008
Os-3808/08
To sodišče je s sklepom St 46/2008 dne
9. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trnovec Trgovina, proizvodnja,
storitve d.o.o., Loka pri Mengšu, Na
Gmajni 28, Mengeš, matična številka
5890837, davčna številka 84862220.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andrej Razdrih 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 30. 6. 2008 ob 13.15, v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008

PPN 36/2008
Os-3809/08
To sodišče je s sklepom z dne 2. 4. 2008
pod opr. št. PPN 36/2008 začelo stečajni
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Hydroizolacija Družba za storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana, Šmartinska c. 32,
matična številka: 5859123, vložna številka:
12645900, davčna številka: 90485432.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(2. 4. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Darja Erceg iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mix d.o.o., Stegne 15, Ljubljana,
– Zora Domžale z.o.o., Gorenjska c. 11,
Mengeš,
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Oben-Auf d.o.o., Dunajska 421, Ljub
ljana,
– Vinko Piljagič, Ul. Solidarnosti 1, Litija,
kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
St 214/2006
Os-3810/08
To sodišče je s sklepom St 214/2006 dne
4. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avbiro d.o.o. – v stečaju, Nove
Fužine 43, Ljubljana, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
St 153/2007
Os-3811/08
To sodišče je s sklepom St 153/2007
dne 7. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Taksi služba Kerč Gorazd s.p.,
Ponoviška cesta 10, Litija, matična številka 5128505, davčna številka 52787435.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Leon Benigar Tošič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 23. 6. 2008 ob 13.15, v razpravni
dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2008
St 235/2006
Os-3812/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Noviscom d.o.o.,
Motnica 7, Trzin – v stečaju za dne 26. 5.
2008 ob 12.30 v razpravni dvorani št. V,
Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičeva 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 4. 4. 2008
St 23/2007
Os-3813/08
To sodišče je s sklepom St 23/2007 dne
4. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtobiro B, trgovina in storitve
d.o.o., Valburga 46 D – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
St 204/2007
Os-3814/08
To sodišče je s sklepom St 204/2007
dne 7. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Taxi Mojca, Mojca Govednik
s.p., Slape 16, Ljubljana, matična številka
2093162, številka dejavnosti 60.220, davčna številka 40857425.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Magda Šantl 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 10.15, v razpravni dvorani
št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2008
St 1/2007
Os-3815/08
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
stečajnega dolžnika Šarotar Helena s.p.,
Zlatarna Kameja, Cvetkova 2, Murska Sobota – v stečaju.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase bo dne 3. 6.
2008 ob 14.15, v razpravni dvorani št. 12,
tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev stečajne
mase na tukajšnjem sodišču v sobi št. 4
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 2008
St 18/2005
Os-3822/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 18/2005 z dne 29. 2. 2008 na podlagi
169/4 člena ZPPSL nad dolžnikom PROROOF nebitumenske hidroizolacije d.o.o.
Krško, v stečaju, razrešilo stečajnega
upravitelja Tomaža Kosa, Ulica XIV. divizije
14/3, Celje.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 4. 2008
St 9/2007
Os-3823/08
To sodišče je s sklepom St 9/2007 dne
9. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom GTR, gostinstvo in turizem
d.o.o. – v stečaju, Valburga 7, Smlednik,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
St 176/2005
Os-3824/08
To sodišče je s sklepom St 176/2005 dne
9. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Jarc Slavko, s.p. – v stečaju,
Opekarska 6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
St 30/2008
Os-3825/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom San.Ing, Izolacijske storitve, Ve-
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sna Plavec s.p., Špindlerjeva 12, Slovenska Bistrica (davčna številka: 54882389,
matična številka: 1538799000) 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 8. 4. 2008
St 15/2007
Os-3826/08
To sodišče je s sklepom z dne 9. 4. 2008,
opr. št. St 15/2007, ustavilo postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Transport
Slejko, Slejko Milan s.p., Vitovlje 57, 5261
Šempas, šifra dejavnosti: 60.240, matična
številka 5375790, davčna številka 17099978
in po uradni dolžnosti začelo nad dolžnikom
stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico je bila določena
Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58, 5290 Šempeter pri Gorici.
Upniki, ki terjatev niso prijavili že v postopku prisilne poravnave, z vlogo v dveh
izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(8,21 EUR) in največ do vrednosti 2000 točk
(164,20 EUR). Upniki so dolžni plačati sodno takso na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11-42218-7110006-00001507.
Prijava terjatve in vsi dokazi morajo biti
predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. 7. 2008 ob 10. uri, v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 2008
PPN 51/2008
Os-3838/08
To sodišče je s sklepom z dne 21. 3.
2008 pod opr. št. Ppn 51/2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Metro AS d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, Ljub
ljana, matična številka: 1629786, davčna
številka 52655504, šifra dejavnosti 50.200.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
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dan začetka postopka prisilne poravnave
(21. 3. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– VIH d.o.o., Ul. Jožeta Jame 12, Ljub
ljana,
– Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova ul. 3, Ljubljana,
– Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
– Samo Škodlar, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2008
St 118/2007
Os-3874/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kava bar Petelin, Vesna Smodič s.p.,
Dravska ul. 12, Maribor (davčna številka:
85720330, matična številka: 1558811) se
v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2008
St 38/2008
Os-3875/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Džemaili, Gostinstvo, trgovina, gradbeništvo d.o.o., Dvorakova ul. 10, Maribor (davčna številka: 59518642, matična
številka: 2014785) se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2008
St 17/2008
Os-3876/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Prodaja sadja in zelenjave, Ismaili Jusuf s.p., Trate 24, Zg. Velka (davčna številka: 47149531, matična številka:
1817353000) se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2008
St 150/2007
Os-3877/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dolžnikom Paleto transport d.o.o., Tržaška
85, Maribor, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. St 150/2007 za dne 19. 5.
2008 ob 13.15 v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2008
St 4/2005
Os-3878/08
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase stečajnega dolžnika Agranta gobarstvo d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 9
– v stečaju.
Narok za obravnavo osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase bo dne 11. 6. 2008
ob 14. uri v razpravni dvorani št. 24 tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek delitve stečajne mase v sobi št. 4
tukajšnjega sodišča v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 4. 2008
St 6/2008
Os-3879/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Karmel Milenka s.p., Drvanja 40/b,
Benedikt (davčna številka: 53950313) se
v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2008

Izvršbe
In 07/00209
Os-3396/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 05/01281 z dne 23. 7. 2007, v zvezi s sklepom I 05/01281 z dne 19. 6. 2007 in v zvezi
s sklepom opr. št. In 2007/00209 z dne
7. 9. 2008, Okrajnega sodišča v Domžalah
in rubežnega zapisnika izvršitelja Omahen
Petra, opr. št. DO 1/2008 z dne 22. 2. 2008,
je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last do ½ dolžnice Cvetke
Murko, to je stanovanje št. 9 na Ljubljanski
c. 97 v Domžalah, zarubljena v korist upnika Converta d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12,
Ljubljana, zaradi izterjave 4.700,49 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 3. 2008
In 07/00230
Os-3397/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 230/2007, ki ga je dne 17. 12. 2007 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa,
Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina,
to je poslovni prostor – lokal št. 1 na južni
strani objekta na naslovu Ljubljanska cesta
91, Domžale, v izmeri 46,85 m2, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnikov
Jovanović Nikole in Jovanović Marte Metke,
zarubljena v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Ljubljana, zaradi izterjave 97,57 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 3. 2008
In 03/00079
Os-3463/08
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Žalcu, opr. št.
In 03/00079 z dne 24. 12. 2003, je bila
v korist upnika Sipro Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, ki ga zastopa odvetnica
Jasmina Gričnik iz Žalca, proti dolžnikoma:
1. Danijel Pecko in 2. Jolanda Gosak, oba
stanujoča Bevkova 9, Žalec, zaradi izterjave
696,57 € s pp, opravljena zaznamba rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št.
29, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Bevkova 9 v Žalcu, last dolžnikov,
vsakega do polovice.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 17. 3. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 511/2008
Ob-3262/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 11. 2. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Zahrastnik Janeza, Pot na brod 5, Radeče, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Slovenskimi železnicami d.d. Ljubljana, kot
prodajalko in Radeče Papir p.o. Radeče,
kot kupcem, za garažo – nestanovanjsko
rabo v izmeri 15,12 m2, št. identifikatorja
28.E, vpisano v podvložek št. 836/29, k.o.
Radeče. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri št.
ident. 28.E nest. raba v izmeri 15,12 m2,
v stavbi na naslovu Pot na brod 5, Radeče,
vpisane v podvložek št. 836/29, k.o. Radeče, zahteva v korist Zahrastnik Janeza, roj.
14. 1. 1944, stan. Pot na brod 5, Radeče.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list 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 13. 3. 2008
Dn 686/2008
Ob-3263/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 12. 2. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Cvahte Martina,
Na zelenici 3, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
002 z dne 10. 3. 1992 in aneksa št. 1 v dne
20. 8. 1992, sklenjene med ONA ON notranja trgovina p.o., Proletarska 4, Ljubljana,
kot prodajalcem in Vozlič Bredo, Škvarčeva
ul. 10, Celje, kot kupovalko za stanovanje
– stanovanjsko rabo v izmeri 54 m2, št. identifikatorja 43.E, v stavbi na naslovu Na zele-
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nici 1, 2 in 3, Celje, vpisano v podvložek št.
2480/44, k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri št.
ident. 43.E stanovanjska raba v izmeri
54 m2, v stavbi na naslovu Na zelenici 1, 2
in 3, Celje, vpisane v podvložek št. 2480/44,
k.o. Celje, zahteva v korist Cvahte Martina,
roj. 14. 11. 1971, stan. Na zelenici 3, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 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 13. 3. 2008
Dn 938/2007
Os-3269/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 938/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Marije Magdalene Borič, Ulica Ane Ziherlove
4, Ljubljana, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe št. 351-3/83-1 z dne 5. 9. 1984,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Litija, ki jo zastopa predsednik skupščine Alojz Kotar in Magdo Borič, Ulica Ane Ziherlove 4, Ljubljana.
Predmet prodaje je garaža v izmeri
17,28 m2, ki se nahaja v etaži št. 1, posameznega dela stavbe 019, v večstanovanjski
stavbi na naslovu Maistrova ulica 12, Litija,
z ident. št. stavbe 1838210, stoječi na parc.
št. 127/34, k.o. Litija.
Po izjavi predlagateljice se je navedena
pogodba izgubila oziroma se je uničila.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Marije
Magdalene Borič, Maistrova ulica 12, Litija,
do 1/1.
Pozivajo se vsi 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 18. 3. 2008
Dn 1810/2007
Os-3270/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 1810/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Marijane Rožič, Prvomajska ulica 3, Litija,
ki jo zastopa notar Miro Bregar, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja iz leta 1970, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim komunalnim podjetjem Litija,
katerega pravna naslednica je Občina Litija in kupovalko Angelo Kopač, Prvomajska
ulica 3, Litija,
– prodajne pogodbe z dne 16. 12. 1998,
sklenjene med prodajalcema Karmen Potrbin in Zlatom Zavrlom, oba stan. Prvomajska ulica 3, Litija ter kupcem Edinom Hasanagićem, Ulica solidarnosti 4, Litija.
Predmet prodaje po obeh listinah je stanovanje št. 27 v izmeri 26,46 m2, s pripada-

jočo kletjo, ki se nahaja v 5. nadstropju oziroma v 7. etaži večstanovanjske hiše na naslovu Prvomajska ulica 3 v Litiji, z ident. št.
stavbe 372.ES, stoječe na parc. št. 1366/3,
k.o. Hotič. Po odločbi GURS ima predmetno
stanovanje z ident. št. 372.ES-27-E, površino 26,84 m2 – stanovanjska raba in je vpisano v z.k. vl. št. 1797/27, k.o. Hotič, sodni
okraj Litija.
Po izjavi predlagateljice sta bili navedeni listini uničeni oziroma sta izgubljeni, pri
čemer z listino, navedeno pod prvo alineo,
sploh ne razpolaga.
Na podlagi navedenih listin se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Marijane
Rožič, Prvomajska ulica 3, Litija, do 1/1.
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 18. 3. 2008
Dn 2054/2007
Os-3271/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 2054/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Štefanije Omerzu, Brodarska 14, Litija,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe med
prvim lastnikom garaže in Marico Vadnau
z dne 19. 12. 1980.
Predmet prodaje po navedeni listini je
garaža št. 1 v izmeri 26,64 m2, ki se nahaja
v vrstnem stanovanjskem bloku v objektu
C na naslovu Brodarska 16, Litija, na parc.
št. 127/1, 127/3 in 123/8, k.o. Litija.
Po izjavi predlagateljice je izvirnik navedene listine izgubljen. Predlagateljica je predlog za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
priložila overjeno izjavo Ivice Grom Črne,
Brodarska ulica 16, Litija, Sokole Selovski,
Brodarska ulica 14, Litija in Leona Marijana Mitarja, Brodarska ulica 16, Litija, ki so
lastniki sosednjih nepremičnin in potrjujejo
dejstvo, da ima Štefanija Omerzu opisano
garažo v lastniški posesti že od leta 1999.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Štefanije
Omerzu, Brodarska ulica 14, Litija, do 1/1.
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 18. 3. 2008
Dn 2045/2007
Os-3272/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 2045/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Janeza Mlakarja, Brodarska ulica 16, Litija,
ki ga zastopa notar Miro Bregar, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 9. 4. 1980, ki je bila sklenjena v obliki
zasebne listine med prodajalcem GIB Beton
Zasavje, Zagorje ob Savi in kupovalko Marico Vadnov, Goriška 67, Ljubljana.
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Predmet prodaje po navedeni listini je
enosobno stanovanje št. 8 v izmeri 36,85 m2,
v 1. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, skupnim zakloniščem izven objekta
in skupno kotlovnico za stanovanjsko sosesko, ki se nahaja v vrstnem večstanovanjskim blokom na naslovu Brodarska ulica 16
v Litiji, stoječem na parc. št. 127/1, 127/3 in
123/8, k.o. Litija. Po podatkih iz zemljiške
knjige ima predmetno stanovanje ident. št.
8.E, izmere 40,17 m2 in je vpisano v z.k. vl.
št. 1720/8, k.o. Litija.
Po izjavi predlagatelja se je izvirnik navedene listine izgubil oziroma je uničen.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Janeza
Mlakarja, Brodarska ulica 16, Litija, do 1/1.
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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 3. 2008
Dn 1865/2007
Os-3273/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom, z dne 31. 1. 2008, Dn št. 1865/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ravijole Božić, Brodarska 14, Litija, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 26. 3. 1993,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradmetal p.o. Litija
in kupcema Stevom Božićem ter Ravijolo
Božić, oba stan. Brodarska 14, Litija.
Predmet prodaje je stanovanje št. 5 v izmeri 38,06 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Brodarska 14,
Litija.
Po izjavi predlagateljice prodajalec Gradbeno industrijsko podjetje Gradmetal p.o.
Litija ne obstaja več, vendar upravitelj Terca
d.o.o. Šentrupert, potrjuje prejem originala
dne 17. 11. 2004.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Ravijole
Božić, Brodarska 14, Litija, do 1/1.
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 18. 3. 2008
Dn 1752/2007
Os-3274/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 31. 1. 2008, Dn št. 1752/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi , začeti na predlog Ivana Deržiča, Trg na stavbah 2, Litija,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje in kupcem Borisom Zrimškom,
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2.
1969, sklenjene med Borisom Zrimškom,
Vojkova 32, Ljubljana in kupovalko Marijo
Femc, Trg na stavbah 2, Litija,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4.
1975, sklenjene med prodajalcema Marijo
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Femc in Stanislavom Femcem, oba stan.
Trg na stavbah 3, Litija ter kupcem Ivanom
Deržičem, Trg na stavbah 2, Litija.
Predmet prodaje je garaža v izmeri
14 m2, vpisana v vložku št. 522, k.o. Hotič.
Po izjavi predlagatelja pogodbe med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje in kupcem Borisom Zrimškom ne
najde oziroma je ni.
Na podlagi navedenih listin se predlaga
odpis parc. št. 1347/67, iz vl. št. 522, k.o.
Hotič in vknjižba lastninske pravice v korist
Ivana Deržiča, Trg na stavbah 2, Litija, do
1/1.
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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 3. 2008
Dn 1485/2007
Os-3275/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 1485/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Barbke Smolnikar, Sitarjevška 7, Litija, ki jo
zastopa notar Miro Bregar, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe Ev. št. 203/91 z dne 15. 10. 1991,
sklenjene med SKB - Investicijskim podjetjem d.o.o., Titova cesta 38, Ljubljana, ter
Antonom Murnom in Marijo Urankar Murn,
oba stan. Kresnice 7, Kresnice.
Predmet navedene listine je lokal št. 2,
v visokem pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Litiji, stoječega na parc. št.
52/2, 55, 58/1 in 58/2, k.o. Litija, v velikosti 116,68 m2, s pripadajočim delom terase
v izmeri 81 m2. Sedaj je dotična nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo z naslednjimi
podatki: z ident. št. 113,25 m2, v z.k. vl. št.
1515/7, k.o. Litija.
Po izjavi predlagateljice je bila navedena
listina uničena oziroma je izgubljena.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Barbke Smolnikar, Sitarjevška cesta 7, Litija, do
1/1.
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 18. 3. 2008
Dn 2045/2006
Os-3276/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 2045/2006,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Zlatka Krefta, Ulica Janeza Puharja 9, Kranj,
ki ga zastopa podjetje Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine:
– prodajne pogodbe št. P-I-1/98 z dne
14. 5. 1998, sklenjene med prodajalko Predelnica Litija d.d., Kidričeva 1, Litija, ki jo zastopa Manja Tesla in kupovalko Jelo Marić,
Vodenska 47, Trbovlje.
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Predmet prodaje je garsonjera št. 18 v izmeri 22,11 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Cesta komandanta Staneta 17, Litija, stoječe na parc. št.
127/25, vl. št. 388, k.o. Litija.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Jele Marić, Vodenska 47, Trbovlje, do 1/1.
– notarskega zapisa menjalne pogodbe
št. SV 663/2001 z dne 15. 10. 2001, sklenjene med prvim pogodbenikom Andrejem
Orehkom, Trg na stavbah 2, Litija in drugo
pogodbenico Jelo Marić, Cesta komandanta
Staneta 17, Litija.
Predmet menjave je garsonjera št. 18
v izmeri 22,11 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
komandanta Staneta 17, Litija, stoječe na
parc. št. 127/25, vl. št. 388, k.o. Litija.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Andreja
Orehka, Cesta komandanta Staneta 17, Litija, do 1/1.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 3. 2008
Dn 1029/2007
Os-3277/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z dne 30. 1. 2008, Dn št. 1029/2007,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Branka Babića in Janje Babić, oba stan.
Bartlova 2, Šmartno pri Litiji, ki ju zastopa
notar Miro Bregar, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe opr. št.
362-3/91-456 z dne 1. 12. 1993, sklenjene
med prodajalko Občino Litija, Jerebova ulica
14, Litija in kupovalko Vido Krajnc, Bartlova
2, Šmartno pri Litiji, z vsebovanim zemljiško
knjižnim dovolilom po določbah Stanovanjskega zakonika (Ur. l. RS, št. 18/91),
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5.
1999, sklenjene med prodajalko Vido Krajnc,
Bartlova 2, Šmartno pri Litiji in kupcem Fadilom Kerićem, Gosposvetska cesta 13, Ljub
ljana, z zemljiškoknjižnim dovolilom.
Predmet prodaje navedenih listin je dvosobno stanovanje št. 4 v izmeri 62,60 m2, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše
na naslovu Bartlova ulica 2 v Šmartnem
pri Litiji. Po oblikovanju etažne lastnine ima
predmetno stanovanje ident. št. 1.E, površino 67,97 m2 – stanovanjska raba in je vpisano v z.k. vl. št. 1185/1, k.o. Šmartno, sodni
okraj Litija.
Po izjavi predlagatelja le-ta razpolaga
le z navadno kopijo sicer overjene listine
z dne 1. 12. 1993 in z navadno kopijo listine z dne 19. 5. 1999, ki je potrjena s strani
DURS in se že nahaja pri tukajšnjem sodišču pod Dn št. 1095/2007, ne razpolaga
pa niti s kopijo zemljiškoknjižnega dovolila
k slednji listini.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vknjižba lastninske pravice v korist Janje
Babić, Bartlova 2, Šmartno pri Litiji, do 1/2
in Branka Babića, Bartlova 2, Šmartno pri
Litiji, do 1/2.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 3. 2008
Dn 34284/2004
Os-29686/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vere Papež, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 168.E in 169.E, obe vpisani v podvl.
št. 735/85, k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 7.
2007, pod opr. št. Dn 34284/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, Celovška
136 – TOZD Gradbena operativa Ljubljana,
ki ga zastopa glavni direktor Miroslav Strle
in kupcem Papež Jožetom ter Papež Vero,
oba Jesenkova 8, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje tipa B, št. 86, v 9. nadstropju, datum pogodbe 22. 9. 1977, številka
pogodbe 15132.
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 22. 10. 2007
Dn 24925/2002
Os-2151/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Ane Škrjanc, Kvedrova 1, Ljubljana in
Zalke Janževec, Trebinjska 4, Ljubljana, ki
ju zastopa odvetnica Slobodanka Klinc iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 32 v 4. nadstropju, na naslovu Trebinjska 4, Ljubljana, z identifikatorjem št. 332.E, vpisani v podvl. št. 1567/100,
k.o. Brinje I, dne 12. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 24925/2002, izdalo sklep o začetku
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa
h kupni pogodbi št. BS-365/76 z dne 15. 4.
1976, sklenjenega med prodajalcem Staninvest Ljubljana, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga
je zastopal glavni direktor Slavko Matičič in
kupcema Vinkom ter Marijo Debelak, Slomškova 14a, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje št. 32, v 4. nadstropju objekta ob
Vojkovi ulici 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2008
Dn 6104/2004
Os-2978/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelji-
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ce Milene Dobnikar, Topniška 70, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 34 v četrtem nadstropju, na naslovu
Topniška 70, Ljubljana, z identifikatorjem št.
34.E, podvložek št. 3844/35, k.o. Bežigrad,
dne 18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 6104/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. S-1/34 z dne 12. 4. 1971, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika
Ljubljana, Vošnjakova 8 in kupcema Jožetom in Antonijo Malovič, Mariborska 17, Ljub
ljana, za enoinpolsobno stanovanje s površino 57,89 m2, št. 34, v četrtem nadstropju
objekta S-1, v Topniški 70 v Ljubljani.
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 4. 3. 2008
Dn 13897/2007
Os-2980/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Dejana Glamočaka, Jamova cesta 68, Ljubljana, ki ga zastopa
notar Peter Meze, Stara cesta 4a, Vrhnika,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 22.E, podvl. št.
4152/22, k.o. Vič, dne 7. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 13897/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 466-450/91
z dne 13. 1. 1992, sklenjene med Občino
Ljubljana Center in Ljudmilo Kolenc, za nepremičnino z identifikatorjem 22.E, podvl št.
4152/22, k.o. Vič.
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 6. 3. 2008
Dn 33192/2007
Os-2981/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Neže Marije Vrhunc,
Tržaška cesta 51, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 109.E, vpisanem v podvložku
št. 4395/23, v k.o. Vič, dne 23. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 33192/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 105/63
z dne 15. 4. 1963 in dodatne pogodbe h kupoprodajni pogodbi št. 105/63 z dne 5. 9.
1964, obe sklenjeni med Gradbenim podjetjem Tehnograd, kot prodajalcem in stanovanjskim skladom OBLO Ljubljana Vič
Rudnik, kot kupcem, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 109.E in je vpisana
v podvložek št. 4395/23, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe št. 1481/64
z dne 18. 11. 1964, sklenjene med OBLO
Ljubljana in Verk Milošem, za nepremičnino

z identifikatorjem 109.E, vpisana v podvložek št. 4395/23, k.o. Vič.
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 6. 3. 2008
Dn 13902/2004
Os-2983/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kapetan, Export-Import, d.o.o., Tržaška 2,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivan Kapetanović, za nepremičnino z identifikatorjem 127.E, vpisano v podvl. št. 1038/127,
k.o. Gradišče II, dne 23. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 13902/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5.
1990, sklenjene med Iskra Elementi, TOZD
Tovarna specialnih elementov in materialov, n.sub.o., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403 in Kapetan Export-Import, d.o.o.,
Dvorni trg 1, Ljubljana, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 127.E, in je vpisana
v podvl. št. 1038/127, k.o. Gradišče II.
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 6. 3. 2008
Dn 19354/2005
Os-2984/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Romane Ružič, Celovška 87, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 14, z identifikatorjem št. 161.E, podvložek št. 2122/161, k.o. Spodnja Šiška, dne
28. 1. 2008, pod opr. št. Dn 19354/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. 14 z dne 23. 6. 1967, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška,
Celovška 135, Ljubljana in kupovalko Anico
Kokove, Celovška 87, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
Dn 10963/2004
Os-2986/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Strojin Milene, Ul. bratov Učakar 32, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek Pavčič, o.p. d.n.o.,
Miklošičeva 18, Ljubljana, za nepremičnino z identifikatorjem 25.E, vpisano v podvl.
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št. 4137/50, k.o. Zgornja Šiška, dne 23. 1.
2008, pod opr. št. 10963/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže št. G-1634 z dne 18. 5. 1973,
sklenjene med GIP Ingrad, Ljubljanska 6,
Celje in Strojin Mileno, za garažni boks št.
G-4 v izmeri 15,66 m2 (sedaj nepremičnina
z identifikatorjem 25.E, vpisana v podvl. št.
4137/50, k.o. Zg. Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 29724/2007
Os-3005/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mikeli Dunje, Cesta
na Loko 21, Ljubljana, zaradi izbrisa stare
hipoteke pri nepremičnini parc. št. 250/674,
k.o. Trnovsko predmestje, na deležu do
1/6, v lasti Mikeli Dunje, Cesta na Loko
21, Ljubljana, se začne postopek za izbris
stare hipoteke v znesku 80.000.000 YUD,
vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne
15. 12. 1989, v korist upnice Metalka informatika d.o.o., Podjetje za elekt. obdelavo
podatkov, Dalmatinova 2, Ljubljana, vpisane
pod Dn št. 216/1990.
Poziva se hipotekarni upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v roku treh mesecev od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotuje izbrisu stare hipoteke, ki je predmet
tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 9587/2007
Os-3006/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tanje Škerbec, Beblerjev trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 39.E, vpisani v podvl. št. 384/39,
k.o. Nove Jarše, dne 16. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 9587/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 11. 1991,
sklenjene med PTT Podjetje Ljubljana in
Jemec Matjažem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 19164/2004
Os-3008/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v  zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Monike Kropelj, Langusova ulica 17, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzposta-
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vitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični z ident. št. 1734-1343-14 (stanovanje
21/III, Glinškova ploščad 1), k.o. Ježica, dne
16. 1. 2008, pod opr. št. Dn 19164/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. L-1727 BV/GA z dne 2. 6.
1977, sklenjene med SGP Stavbenik Koper
n.sol.o., TOZD GO Ljubljana n.sol.o. in Prelog Matjažem ter Žerak Emilijo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 10835/2004
Os-3012/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Nine Slaček, Nanoška
ulica 21, Ljubljana in Jane Slaček, Na Jami
11, Ljubljana, za nepremičnini z identifikatorjem 15.E in 16.E, vpisani v podvl. št.
4005/9, k.o. Vič, dne 23. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 10835/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 182/69 z dne
20. 5. 1969, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in Kralj Mojco
za nepremičnini, ki imata sedaj identifikatorja 15.E in 16.E, obe v podvl. št. 4005/9,
k.o. Vič.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljana
dne 6. 3. 2008
Dn 25420/2006
Os-3013/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Milje in Dragana Dakič, Prištinska 8,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavite zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 2 v pritličju, na naslovu
Prištinska 8 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
202.E, podvl. št. 1375/26, k.o. Štepanja vas,
dne 29. 1. 2008, pod opr. št. Dn 25420/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2828/92 z dne 29. 6. 1992, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana,
Mestni trg 1, ki ga je zastopal predsednik
IS SML Marjan Vidmar in kupcema Irmico
Vodušek ter Josipom Voduškom, Prištinska
8, Ljubljana, za stanovanje št. 2 v pritličju,
na naslovu Prištinska 8 v Ljubljani, v izmeri
80,73 m2;
– menjalne pogodbe z dne 19. 5. 1993,
sklenjene med Irmico Vodušek in Josipom
Voduškom, Prištinska 8, Ljubljana ter Igorjem Potočnikom, Križna 4, 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 zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 7180/2004
Os-3014/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Zibelnik, Kvedrova 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
enosobno stanovanje št. 30 v petem nadstropju, na naslovu Kvedrova 5, Ljubljana,
s shrambo z identifikatorji št. 59.E in 60.E,
podvložek št. 330/30, k.o. Nove Jarše, dne
18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 7180/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe
z dne 24. 12. 1968, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis Ljubljana, Korytkova 2 in kupcem
Markom Kranjcem, Vodnikova 38, Ljubljana,
za enoinpolsobno stanovanje v petem nadstropju, v izmeri 40,52 m2, v stanovanjski
stopnici S 2, v soseski Nove Jarše.
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 7. 3. 2008
Dn 4854/2006
Os-3015/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milovana Mandića, Agrokombinatska cesta 4,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Jurij Klešnik
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini, stanovanju z identifikatorjem 4.E, vpisano v podvl. št. 4623/4,
v k.o. Kašelj, dne 5. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 4854/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 05/2-4872 z dne
10. 6. 1974, sklenjene med Stanovanjskim
podjetjem Dom, Ljubljana, Kersnikova 6, ki
ga zastopa direktor Marko Rajner in Mandić
Milovanom, Ljubljana, Vevče 47a, za enosobno stanovanje št. 4 v pritličju, v izmeri
42,91 m2, na naslovu Agrokombinatska cesta, objekt 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 28742/2006
Os-3021/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Simona Frntiča, Prušnikova ulica 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z identifikacijsko št. 47.E, 48.E, vpisani v podvl.

št. 1842/29, k.o. Šentvid, dne 8. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 28742/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
9. 4. 1999, sklenjene med Mojco Globočnik
in Simonom Frntičem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 8106/2007
Os-3022/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Prešernove družbe
d.d., Opekarska 4a, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki,
Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 269.E, podvl. št. 2278/270, k.o. Tabor,
dne 7. 2. 2008, pod opr. št. Dn 8106/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1991, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Grosuplje in Mass, d.o.o. za nepremičnino,
ki ima sedaj identifikator 269.E in je vpisana
v podvl. št. 2278/270,
– dodatka z dne 14. 2. 1992, h kupoprodajni pogodbi z dne 30. 12. 1991, sklenjenega med Gradbenim podjetjem Grosuplje in
Mass, d.o.o. za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 269.E in je vpisana v podvl. št.
2278/270,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6.
1998, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 269.E in je vpisana v podvl. št.
2278/270.
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 6. 3. 2008
Dn 10833/2004
Os-3023/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Svetina Francija, Prosvetna cesta 2a, Jesenice,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 377/4, podvl. št. 2136, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 11. 2. 2008, pod
opr. št. Dn 10833/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Center, Ljubljana in Rozalijo Jesih z dne 25. 2. 1992, št. pogodbe 466-2933/91, za nepremičnino parc. št.
377/4, vpisana v podvl. št. 2136, k.o. Trnovsko predmestje,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Rozalijo Jesih in Katarino-Bistan z dne 6. 3.
1992, za nepremičnino parc. št. 377/4, vpisana v podvl. št. 2136, k.o. Trnovsko predmestje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 6. 3. 2008
Dn 9852/2004
Os-3031/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Darka Hočevarja, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o. zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 115, Rusjanov trg 1, Ljubljana, z identifikatorjem št.
115.E, podvložek št. 2039/115, k.o. Slape,
dne 14. 1. 2008, pod opr. št. Dn 9852/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 133 z dne
9. 6. 1992, sklenjene med prodajalko Kolinska-prehrambena industrija po, Ljubljana,
Šmartinska 30, ki jo je zastopal generalni
direktor Alojz Deželak in kupcem Zdravkom
Orozom, Marinkov trg 2, Ljubljana, za stanovanje št. 115 v desetem nadstropju, na
naslovu Marinkov trg 2, 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 7. 3. 2008
Dn 27524/2003
Os-3032/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Skubic, Ulica bratov Učakar
119, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garsonjero št. 2 v pritličju, na Vodnikovi cesti
40 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 102.E,
podvložek št. 2152/18, k.o. Spodnja Šiška,
dne 9. 1. 2008, pod opr. št. Dn 27524/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
prodajalko Tovarno obutve zvezda v Ljub
ljani in kupcem Megrad Inženiring Ljubljana,
za garsonjero št. 2, v pritličju stanovanjske
stavbe Vodnikova 40 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 6. 3. 2008
Dn 13317/2004
Os-3033/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Nuše Kovač, ki jo
zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska cesta
4, Ljubljana, Nerat Rupnik Jožefa, zaradi

vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 23.E, podvl. št. 1478/23,
k.o. Brinje I, dne 24. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 13317/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. L-373/BS-VA
z dne 16. 3. 1968, sklenjene med SGP Stavbenik Koper, kot prodajalcem in Videnšek
Jožefo, za stanovanje, ki ima sedaj identifikator 23.E, podvl. št. 1478/23, 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 6. 3. 2008
Dn 4976/2004
Os-3034/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Albreht Tatjane, Šarhova 34, Ljubljana, ki jo zastopa JUS-KO
d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 47.E,   podvl. št.
1471/47, k.o. Brinje I, dne 7. 2. 2008, pod
opr. št. Dn 4976/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 1.
1968, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Bežigrad in Pregrad Alojzijem, za nepremičnino z identifikatorjem 47.E, podvl. št. 1471/47, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 4.
1994, sklenjene med Pregrad Alojzijem in
Ivanko Pregrad kot prodajalcema ter Draganom Prstičem kot kupcem, za nepremično
z identifikatorjem 47.E, podvl. št. 1471/47,
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 6. 3. 2008
Dn 33191/2007
Os-3035/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Mazelj, Ul. Slavka Grma 62, Novo mesto, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 12.E, podvl. št. 4152/12, k.o. Vič,
dne 11. 2. 2008, pod opr. št. Dn 33191/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene v letu 1964, med Gradbenim podjetjem Tehnograd iz Ljubljane,
kot prodajalcem in Ljubo Amalijo Božič kot
kupovalko, za stanovanje št. 12 v II. nadstropju, s kletnim prostorom – shrambo in
drvarnico 12, v kleti (sedaj nepremičnina
z identifikatorjem 12.E, podvl. št. 4152/12,
k.o. Vič).
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 6. 3. 2008
Dn 10500/2005
Os-3036/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jaroslava Močnika, Vojkova ulica 15, Cerkno,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 57.E, podvl. št.
1281/57, k.o. Štepanja vas, dne 11. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 10500/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
37/77 z dne 11. 3. 1977, sklenjene med
Imos, poslovno združenja za industrijsko
gradnjo Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ
št. 1 in Saturnus, kovinsko predelovalna industrija, embalaža, avtooprema, Ljubljana,
Ob železnici 16, kot kupcem, za stanovanje
št. 57, v VI. nadstropju, v stanovanjski stolpnici, zgrajeni na parc. št. 410, 414, 415 in
416, k.o. Štepanja vas, (sedaj nepremičnina
z identifikatorjem 57.E, vpisano v podvl. št.
1281/57, k.o. Štepanja vas).
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 6. 3. 2008
Dn 2315/2003
Os-3037/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čokl Matevža, Rašiška 18, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p.,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 575, v kompleksu RGD-5, na Rašiški
ulici v Ljubljani, z identifikatorjem št. 75.E,
podvložek št. 4346/75, k.o. Zgornja Šiška,
dne 31. 1. 2008, pod opr. št. Dn 2315/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1975, sklenjene
med prodajalcema Kristino Samec, Celovška 179, Ljubljana in Rafkom Samcem, Glavarjeva 12, Ljubljana ter kupovalko Majdo
Pohor, Rašiška 18, Ljubljana, za garažni
boks št. 575, v nadstropju, na severni strani
objekta tripleks garaž D 5, k.o. Zgornja Šiška, v soseski S 6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 2221/2003
Os-3038/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetine Globokar, Rašiška 16, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej Predan
s.p., zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 361, v nadstropju RGD-3, na Rašiški v Ljubljani, z identifikatorjem št. 61.E,
podvložek št. 4344/61, k.o. Zgornja Šiška,
dne 31. 1. 2008, pod opr. št. Dn 2221/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 11. 10, 1972, sklenjene
med prodajalcem Radivojem Obradovičem, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana
in kupcem Augustom Volkarjem, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, za garažni
boks št. 361, v garažni hiši Triplex D-3,
soseska 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 9225/2004
Os-3039/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladimirja Škofa, Simoničev breg 4,
Gornja Radgona, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za enosobno stanovanje št. 38 v devetem nadstropju, na naslovu Linhartova cesta
1 v Ljubljani, s shrambo, z identifikatorjem
št. 72.E in 72.E, podvložek št. 2667/36, k.o.
Bežigrad in za garažo št. 94, v suterenu,
na naslovu Linhartova cesta 1, 3, 5, 7, 9,
11 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 662.E,
podvložek št. 2667/449, k.o. Bežigrad, dne
15. 1. 2008, pod opr. št. Dn 9225/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1993, sklenjene med prodajalcema Matjažem Peternelom, Peričeva 7, Ljubljana in
Luko Tomorjem, Linhartova 1, Ljubljana ter
kupovalko Alenko Oblak Lukač, Dolomitska
15, Ljubljana, za stanovanje številka 38,
v devetem nadstropju hiše na Linhartovi 1
v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10.
1994, sklenjene med prodajalko Alenko
Oblak Lukač, Dolomitska 15, Ljubljana in
kupovalko Marijo Milisavljevič, Ivnik, Avstrija, za stanovanje št. 38, v devetem nadstropju hiše na Linhartovi 1 (Plava laguna)
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
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 6. 3. 2008
Dn 9846/2004
Os-3040/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnic Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirzeta Omanoviča, Brodarev trg 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi-
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ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 55, na naslovu Brodarjev trg 6, Ljubljana, z identifikatorjem št.
55.E, podvložek št. 1481/55, k.o. Moste,
dne 14. 1. 2008, pod opr. št. Dn 9846/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5, 543/81
z dne 22. 9. 1981, sklenjene med prodajalcem Stanivest Ljubljana TOZD inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 6 in kupcema Borutom ter Nedo Vidrih, Celovška 145a, Ljub
ljana, za stanovanje št. 55 v šestem nadstropju, v soseski MS-4/5-Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi z dne
19. 10. 1981, sklenjenega med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD inženiring, Ljub
ljana in kupcema Borutom ter Nedo Vidrih,
Celovška 145a Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 26533/2004
Os-3041/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ive Premerl, Preglov trg 3, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 55, na naslovu Preglov trg 3, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 55.E, podvložek št.
2085/55, k.o. Slape, dne 15. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 26533/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– prodajne pogodbe št. 011441/88 z dne
14. 3. 1988, sklenjene med prodajalcem
GIP Gradis, TOZD Gradbena operativa
Ljubljana, Ulica Gradnikove brigade 11 in
kupovalko Darjo Bučar, Gornji trg 28a, Ljub
ljana, za stanovanje št. 55 v petem nadstropju, s površino 82,49 m2, v soseski MS 5,2
Fužine;
– dodatka k prodajni pogodbi z dne 22. 4.
1988, sklenjenega med prodajalcem GIP
Gradis, TOZD Gradbena operativa Ljubljana
in Darjo Bučar, Gornji trg 28a, 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 6. 3. 2008
Dn 15039/2003
Os-3042/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jele Lemaič, Ulica bratov Učakar 58,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurs Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 6 v prvem nadstropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 58
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 107.E, podvložek št. 4497/26, k.o. Zgornja Šiška, dne

31. 1. 2008, pod opr. št. Dn 15039/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 75-5237 z dne 5. 6.
1975, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 6 in kupcem Petrom Kosom, Plevančeva 6, Ljubljana, za
enoinpolsobno stanovanje v približni izmeri
54,61 m2, v šestem stopnišču, na vzhodni
strani stanovanjskega objekta D5, 6, k.o.
Zgornja Šiška;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
z dne 24. 9. 1975, št. TS-5237/I-ŽI;
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 1.
1980, sklenjene med prodajalcem Petrom
Kosom, Bratov Učakar 58, Ljubljana in kupcem Jurijem Jugovičem, Regentova 7, Piran, za dvosobno stanovanje št. 6 v prvem
nadstropju, v stanovanjskem objektu D5, 6,
v naselju 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 7719/2007
Os-3043/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Brede Vrhovec, Beblerjev trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št. 384/30,
k.o. Nove Jarše, dne 16. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 7719/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 18/1991
z dne 15. 4. 1991, sklenjene med Tovarno
tapet Veta d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52,
Ljubljana - Polje in Angelco Vrhovec,
– izročilne pogodbe z dne 11. 11. 1992,
sklenjene med Vrhovec Angelo in Vrhovec
Bredo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 8324/2002
Os-3044/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Pirc, Kunaverjeva 14, Ljubljana, ki jo zastopa Sasmor
International d.o.o., Rimska cesta 27, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 1/08 v izmeri
73,67 m2, Kunaverjeva 14, z identifikacijsko
številka 1738-2153-96, predlagani v podvl.
št. 3060/1, k.o. Dravlje, dne 22. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 8324/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– menjalne pogodbe v zazidalnem otoku
ŠP-4-ŠP5 št. VI-70/86-P z dne 6. 2. 1986,
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sklenjene med Občino Ljubljana Šiška, ZIL;
TOZD Urejanje in Ano Pirc,
– delilne pogodbe z dne 30. 5. 1993,
sklenjene med Dolničar Marijo, Limpel Antonijo ter Pirc Marjanom, Ano, Antonom, Jožefom, Bernardo in Ivanom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 28881/2004
Os-3045/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ruše Kotnik, Beblerjev trg 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 48 v 6. nadstropju, na naslovu Beblerjev trg 10, Ljubljana, z identifikatorjem št. 48.E, podvložek št. 373/48,
k.o. Nove Jarše, dne 6. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 28881/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. MS 12/272/79 z dne
12. 11. 1979, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis,
TOZD G Ljubljana okolica, Kvedrova 34,
Ljubljana in kupovalko LB Zadružna banka, Trg revolucije 2, Ljubljana, za stanovanje številka 48 v 6. nadstropju, v izmeri
92,88 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 6. 3. 2008
Dn 8814/2004
Os-3046/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Arnold, Puhova 12, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 27 v tretjem nadstropju, na naslovu
Puhova 12 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
01060/060 in 01060/061, v izmeri 57,18 m2
in 2,61 m2, k.o. Brinje I, dne 15. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 8814/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupne pogodbe št. BS-3435/77 z dne
19. 1. 1977, sklenjene med prodajalcem
Združenim gradbenim podjetjem Giposs
Ljubljana, Dvoržakova 5 in kupovalko Marijo
Arnold (Močnik), Črtomirjeva 22, Ljubljana,
za stanovanje št. 27 v tretjem nadstropju,
v soseski BS-3 v Ljubljani;
– dodatka h kupni pogodbi z dne 10. 5.
1977, sklenjenega med prodajalcem Združenim gradbenim podjetjem Giposs in kupovalko Marijo Arnold Močnik.
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 zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 2138/2007
Os-3047/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bože Žagar, Bišče 37, Domžale, ki jo
zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 5 v prvem nadstropju, na naslovu
Kvedrova 2 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
5.E, podvložek št. 345/5, k.o. Nove Jarše,
dne 1. 2. 2008, pod opr. št. Dn 2138/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o kupoprodaji stanovanja št.
309/92 z dne 6. 2. 1992, sklenjene med
prodajalcem Delo-TČR, Ljubljana, ki ga je
zastopal direktor Jože Zibelnik in kupcem
Jožetom Zima, Kvedrova 2, Ljubljana, za
stanovanje št. 5 v prvem nadstropju, na
Kvedrovi 2 v Ljubljani, v izmeri 37,60 m2;
– darilne in služnostne pogodbe z dne
26. 11. 1992, sklenjene med darovalcem Jožetom Zimo, Kvedrova 2, Ljubljana in obdarjencema Božo ter Milošem Žagarjem, Bišče
37, Domžale, za stanovanje št. 5 v prvem
nadstropju, na Kvedrovi 2 v Ljubljani, v izmeri 37,60 m2.
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 6. 3. 2008
Dn 21931/2005
Os-3048/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Dobrin Marije, Črtomirova 25, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
106.E, podvl. št. 3841/26, k.o. Bežigrad, dne
12. 2. 2008, pod opr. št. Dn 21931/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 371/7 z dne
8. 6. 1966, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana kot prodajalcem in
Štefko Dobrin kot kupovalko, za stanovanje
št. 6, v I. nadstropju, Črtomirova 25 (sedaj
nepremičnina z identifikatorjem 106.E, podvl. št. 3841/26, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 6. 3. 2008
Dn 22248/2006
Os-3049/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
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Slavka Kukrika, Štirnova ulica 14, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo
št. 340, v pritličju objekta RGD-3, na Rašiški v Ljubljani, z identifikatorjem št. 40.E,
podvložek št. 4344/40, k.o. Zgornja Šiška,
dne 4. 2. 2008, pod opr. št. Dn 22248/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 6. 1996, sklenjene med
prodajalcem Zdravkom Viharjem, Šišenska
2, Ljubljana in kupcem Luigijem Široko, Izletniška 13, Koper, za garažna boksa št.
340 in 351, v objektu garaž Triplex D-3, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
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 6. 3. 2008
Dn 23205/2002
Os-3050/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Janeza – Janka Gubanca, Nadgoriška 27,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Jernej Pavšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine parc. št. 155/2 in 155/3,
vl. št. 1387, k.o. Gameljne, dne 21. 9. 2007,
pod opr. št. Dn 23205/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 25. 5. 1994,
sklenjene med darovalcem Štefanom Sirnikom, Mala vas 9, Ljubljana in obdarjencem
Janezom – Jankom Gubancem, Nadgoriška 27, Ljubljana, za nepremičnine parc. št.
155/2 in 155/3, k.o. Gameljne;
– aneksa k darilni pogodbi z dne 22. 11.
1994, sklenjenega med Štefanom Sirnikom,
Mala vas 9, Ljubljana in Janezom – Jankom
Gubancem, Nadgoriška 27, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 6. 3. 2008
Dn 26858/2004
Os-3051/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde Vrečar, Reber pri Škofljici 4,
Škofljica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 20 v četrtem nadstropju, na
naslovu Polje cesta V/7, Ljubljana, z identifikatorjem št. 01436/020.E, k.o. Slape, dne
15. 1. 2008, pod opr. št. Dn 26858/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 392
z dne 3. 8. 1966, sklenjene med prodajalcem Obnova gradbeno podjetje Ljubljana,
Titova 39 in kupcem Mirkom Golobom, Polje S-2, Slape, za enosobno stanovanje
v stolpiču S-2 Slape, v četrtem nadstropju,
s št. 20.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 5231/2004
Os-3052/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Barbare Parzer Vitorovič in Miha
Vitorovič, Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje in
klet na naslovu Celovška 185, Ljubljana,
z identifikatorji št. 87.E in 88.E, podvložek
št. 4561/45, k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 1.
2008, pod opr. št. Dn 5231/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 12. 12. 1986, sklenjene med Mihom
in Barbaro Vitorovič ter Brankom in Mileno
Popovič, za trisobno stanovanje št. 12, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Ljub
ljani, Celovška 185.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 7. 3. 2008
Dn 2178/2003
Os-3053/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mravlja Igorja, Žaucerjeva 11, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 780, v objektu RGD 6, na Rašiški
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 80.E, podvložek št. 4345/80, k.o. Zgornja Šiška, dne
31. 1. 2008, pod opr. št. Dn 21787/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-738
z dne 9. 9. 1968, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki
ga zastopa Stanovanjsko gospodarstvo Standard, Ljubljana, Celovška 87 in kupcem Dušanom Postolovičem, Ilirska 30, Ljubljana, za
garažo, boks št. 480, v nadstropju, v objektu
garaž Tripleks D-4, soseska S-6;
– pogodbe o nakupu garaže z dne 31. 5.
1975, sklenjene med prodajalcem Dušanom
Postolovičem, Celovška 145a, Ljubljana in
kupcem Rajkom Zakovškom, Tugomirjeva 20, Ljubljana, za garažo, boks št. 480,
v nadstropju objekta garaž Tripleks D-4, soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
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Dn 2346/2003
Os-3054/08
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Mravlja Igorja, Žaucerjeva 11, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garažo št. 678, v objektu RGD 6, na Rašiški
v Ljubljani, z identifikatorjem št. 78.E, podvložek št. 4347/78, k.o. Zgornja Šiška, dne
31. 1. 2008, pod opr. št. Dn 2346/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu garaže št. G-1465
z dne 3. 11. 1971, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs Ljub
ljana, Dvoržakova 5 in kupcema Heleno
ter Tomislavom Mihelič, Tržna 8, Ljubljana,
za garažni boks št. 678, v približni izmeri
13,25 m2, v nadstropju na severni strani,
v objektu tripleks garaž D-6;
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10.
1989, sklenjene med prodajalko Heleno Mihelič, Tržna 8, Ljubljana in kupcema Antonom Verešem in Klaro Puhen Vereš, Bratov
Učakar 44, Ljubljana, za garažo v objektu
D-6 v Zgornji Šiški.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 26855/2004
Os-3055/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Pahor, Merčnikova 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje in dve kleti na naslovu Merčnikova 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E,
8.E, 9.E, podvložek št. 4223/3, k.o. Vič, dne
15. 1. 2008, pod opr. št. Dn 26855/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne in prodajne pogodbe št. 86/68
z dne 16. 4. 1968, sklenjene med prodajalcem GP Tehnograd Ljubljana, Tržaška 68a,
ki ga zastopa direktor Rado Jarc in kupcem
Franjom Lapičem, Robova 30, Ljubljana, za
garsonjero št. 28 v petem nadstropju, ki se
nahaja v D-19 ob Merčnikovi ulici, v stanovanjski soseski S-IV;
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 2.
1976, sklenjene med prodajalcem Franjom
Lapičem, Merčnikova 1, Ljubljana in kupcem Đorđem Janošveičem, Čampova 6,
Ljubljana, za garsonjero št. 28/V v izmeri
23 m2, na Merčnikovi 1 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
Dn 7172/2004
Os-3056/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik

Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke Ring, Prijateljeva 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za sobo
v petem nadstropju stanovanjske zgradbe na
Prijateljevi 10 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 00373/053 in 00373/054,.E, k.o. Prule,
dne 1. 2. 2008, pod opr. št. Dn 7172/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji sobe
št. 17, sklenjene med prodajalcem Komunalnim skladom Občine Ljubljana Center
in kupovalko Ano Zupančič, z dne 12. 4.
1971;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji sobe
št. 17, na naslovu Prijateljeva 10, Ljubljana,
sklenjene med prodajalko Ano Zupančič in
kupovalko Nado Kordič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
1992, sklenjene med prodajalko Nado Kordič, Sadež 19, Črnomelj in kupcem Janezom Damjanom, Eipprova 19, Ljubljana, za
sobo v stanovanjski zgradbi Prijateljeva 10
v Ljubljani, v petem nadstropju prvega levega stopnišča.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 6. 3. 2008
Dn 17548/2006
Os-3057/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste Žitnik, Zvonarska 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 13 v 4. nadstropju, na naslovu Zvonarska
9 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 68.E in
69.E, podvložek št. 144/34, k.o. Prule, dne
7. 2. 2008, pod opr. št. Dn 17548/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 05/2-25/8-1961 z dne 20. 8. 1963,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Center, Ljubljana
in kupcem Nuklearnim inštitutom Jožef Štefan v Ljubljani, Jamova 39, za dvosobno stanovanje v 4. nadstropju, 2. stopnišča v bloku
B-17, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2008
Dn 6002/2004
Os-3058/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Puh Antona, Moškričeva 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini parc. št. 44/51, vl. 550,
k.o. Štepanja vas, dne 6. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 6002/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji garaže št. 51, ob Miklav-
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čičevi ulici, Ljubljana, v izmeri 14 m2, vl. 550,
parc. št. 44/51, k.o. Štepanja vas, sklenjene
med Občino Moste Polje oziroma njenim
pravnim prednikom in Puh Antonom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 6. 3. 2008
Dn 5215/2004
Os-3059/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Režek, Kotnikova 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje v izmeri 23 m2, na naslovu Kotnikova
2, Ljubljana, z identifikatorjem št. 55.E in
56.E, podvložek št. 2244/27, k.o. Tabor, dne
14. 1. 2008, pod opr. št. Dn 5215/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in
uživanja, na posameznem delu stavbe št.
05/2-36/78-114 z dne 27. 6. 1968, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Center, Ljubljana, Kersnikova 6
in Marijo Režek, Kotnikova 2, Ljubljana, za
garsonjero št. 31 v petem nadstropju, v izmeri 23,40 m2, v poslovno stanovanjskem
prizidku na Kotnikovi 2 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 6. 3. 2008
Dn 2031/2005
Os-3060/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Igorja Černija, Loke pri
Zagorju 40a, Kisovec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
35.E in 36.E, vpisani v podvl. št. 2855/18,
k.o. Bežigrad, dne 16. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 2031/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. JU 67-915
z dne 10. 7. 1967, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in Pečuh
Kristino,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5.
1976, sklenjene med Pečuh Kristino in Jasno Peče Janjičevič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008

Dn 26494/2006
Os-3175/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Uršič Ignacija, Dunajska 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Sonja Dolinar, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah s parc. št.
1336/13, k.o. Pijava Gorica in vknjižbo služnostne pravice pri nepremičnini parc. št.
1336/5, k.o. Pijava Gorica, dne 30. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 26494/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe za prodajo nepremičnine z dne 10. 6. 1999, sklenjene med
Mahne Jožefom in Aleksandro Mirtič ter
Uršič Ignacijem, za nepremičnino parc. št.
1336/13, k.o. Pijava Gorica.
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 Ljubljana
dne 6. 3. 2008
Dn 3641/2005
Os-3176/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Brede Marinšek, Spodnje Pirniče 78, 1215 Medvode, ki jo zastopa odvetnik Vasja Kajfež, Cesta v Gorice 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 2.E, vpisani v podvl.
št. 216/2, k.o. Gradišče I, dne 24. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 3641/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
28. 10. 1976, sklenjene med GP Tehnika in
Unis-OOUR Unis Turist Sarajevo.
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 6. 3. 2008
Dn 15051/2003
Os-3212/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zvezdane Golob, Ulica bratov Učakar 58,
Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za garažo št. 4 v kleti, na naslovu
Ulica bratov Učakar 58 v Ljubljana, z identifikatorjem št. 27.E, podvložek št. 4497/54,
k.o. Zgornja Šiška, dne 18. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 15051/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-1733
z dne 27. 5. 1976, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16, ki ga
je zastopal Standard Invest Ljubljana, po
direktorju Borutu Kosu in kupcem Pavlom
Kuncem, Povšetova 91, Ljubljana, za garažni boks št. 4, v približni izmeri 15,66 m2, ki
leži v kleti na vzhodni strani stanovanjskega
objekta D-5, soseska Koseze.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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. 3. 2008
Dn 29697/2006
Os-3213/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Peterlin, Prušnikova ulica 15,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7, na naslovu Prušnikova ulica
15, Ljubljana, z identifikatorjem št. 7.E, podvložek št. 1994/7, k.o. Šentvid nad Ljubljano,
dne 4. 2. 2008, pod opr. Dn 29697/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
1236/62-64 z dne 23. 12. 1964, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška, ki
ga je zastopal direktor Miroslav Pleša in
kupcem Stanetom Škamperletom, Na Peči
3, Ljubljana, za dvosobno stanovanje, v prvem nadstropju desno, v skupni neto površini 58,19 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 6. 3. 2008
Dn 7191/2004
Os-3215/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Lilijane in Jureta Bionda, Jakčeva 38,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 16 na naslovu Jakčeva 38,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 00391/015,
k.o. Štepanja vas, dne 6. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 7191/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana oziroma njenim
pravnim prednikom in Emono elektronskim
centrom d.o.o., za stanovanje št. 16 v 3.
nadstropju, na naslovu Jakčeva 38, Ljub
ljana, v izmeri 41,19 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
Dn 15347/2001
Os-3229/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zerine Talić, Vide Pregarčeve 25,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marta Pe-
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trovič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisno v vl. št. 580,
k.o. Moste, dne 11. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 15347/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 9. 1993,
sklenjene med prodajalko Bernardico Bijelič, Ulica Vide Pregarčeve 25, Ljubljana in
kupcem Nijazom Kovačevićem, Gotska 13,
Ljubljana, za 1/8 stanovanjske hiše v Ljub
ljani, Ulica Vide Pregarčeve 25, zgrajene na
parc. št. 942, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
Dn 28213/2005
Os-3230/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Cvar, V Murglah 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Drago Čučnik, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični s parc. št. 313/822,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 23. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 28213/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
22. 10. 1967, sklenjene med Imos inženiring
d.d., Linhartova 13 in Marijo Cvar.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2008
Dn 8807/2004
Os-3231/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mateje Moškon, Zelena pot 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 9,
v prvem nadstropju, na naslovu Zelena pot
9 v Ljubljani, z identifikatorjem  št. 9.E, podvložek št. 5408/9, k.o. Trnovko predmestje,
dne 18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 8807/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. S-03-2-2/1-65 z dne 17. 5. 1965,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Ljubljana Vič-Rudnik in kupci Ivanko Sermec, Dušanom Sermecem in
Ano Boškič, Zupančičeva 4/III, Ljubljana, za
trisobno stanovanje št. 9, v prvem nadstropju
v izmeri 73,10 m2, v sklopu stanovanjskega
objekta A-7, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
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Dn 9831/2006
Os-3232/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Uršule Muc, Jamova
cesta 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
4019/25, k.o. Vič, dne 1. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 8931/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 1984,
sklenjene med Križnič Ivanom Srečkom in
Železnikar Andrejem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2008
Dn 9772/2004
Os-3233/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Hrastarja, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje in dve kleti na naslovu Dolenjska
cesta 62 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
49.E, 50.E in 51.E, podvložek št. 4087/18,
k.o. Karlovško predmestje, dne 15. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 9772/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja na Dolenjski 62 v Ljubljani, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in
Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana
Vič-Rudnik,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič-Rudnik in Pavlom
Hrastarjem, Galjevica 266a, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje v četrtem nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
Dn 6062/2004
Os-3234/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodni Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Valerije Mikelj, Pod vrbami 17, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 8 v prvem nadstropju, na naslovu Aljaževa 22 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 8.E, podvložek št. 1438/8, k.o.
Spodnja Šiška, dne 18. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 6062/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe z dne 3. 10. 1961, sklenjene med
stanovanjsko zadrugo Šestnajst, Vilharjeva
33, Ljubljana in Ivanko Lavrič, Aljaževa 25,
Ljubljana, za stanovanje št. 8/I v bloku, na
Aljaževi ulici 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 10. 3. 2008
Dn 9765/2004
Os-3235/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Petra Militareva, Kržišnikova 4, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 26, v tretjem nadstropju, na naslovu
Ilirska 34 in v Ljubljani, z identifikatorjem št.
211.E, podvložek št. 2274/52, k.o. Tabor,
dne 15. 1. 2008, pod opr. št. Dn 9756/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1966, sklenjene med prodajalcem zavodom za zadružno
gradnjo SO Ljubljana, v stečaju, Trg sedmega kongresa ZKJ št. 1, Ljubljana in kupovalko Otilijo Domnik, Ilirska 34, Ljubljana,
za enosobno stanovanje št. 26, v tretjem
nadstropju, v neto izmeri 30,67 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
Dn 26872/2004
Os-3236/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Snežane Rikič, Cesta v Pečale 44,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje na naslovu Cesta v Pečale 44,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 00154/002,
k.o. Črnuče, dne 14. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 26872/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2786/92 z dne 15. 6. 1992, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, ki ga je zastopal predsednik ISSML Marjan Vidmar in
kupcema Dragom Rikičem ter Mioljko Rikič,
Cesta v Pečale 44, Ljubljana, za stanovanje
št. 3, v prvem nadstropju, v izmeri 39,43 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 10. 3. 2008
Dn 21136/2003
Os-3237/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Schwentnerja, Neubergerjeva
18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 18 v 4. nadstropju, na naslovu Neubergerjeva 18, Ljubljana, z identi-
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fikatorjem št. 113.E in 114.E, podvložek št.
2855/57, k.o. Bežigrad, dne 14. 2. 2008, pod
opr. št. Dn 21136/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. JU 67-578/FF
z dne 13. 12. 1967, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljub
ljana, ki ga zastopa SG Standard, Celovška
87, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši
in kupcem Antonom Schwentnerjem, Pokopališka 15, Ljubljana, za stanovanje št. 18,
v 4. nadstropju drugega stopnišča, v skupni
neto površini 59,51 m2, v objektu A-2, ob
Črtomirjevi ulici 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 10. 3. 2008
Dn 26532/2004
Os-3238/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zehide Porič, Preglov trg 3, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 80, na naslovu Preglov trg 3, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 80.E, podvložek št.
2085/80, k.o. Slape, dne 15. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 26532/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– prodajne pogodbe št. 011297/87 z dne
23. 7. 9187, sklenjene med prodajalcem GIP
Gradis, TOZD gradbena operativa Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 11 in kupcema
Milanom ter Dušanko Nedič, Pot k Savi 25c,
Ljubljana, za stanovanje št. 80 v sedmem
nadstropju, v stanovanjski soseski MS5, 2
Fužine;
– dodatka k prodajni pogodbi z dne 23. 7.
1987, sklenjenega med GIP Gradis TOZD
Gradbena operativa Ljubljana in Milanom ter
Dušanko Nedič, Pot k Savi 25c, 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 10. 3. 2008
Dn 8806/2004
Os-3239/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Stanislave in Dušana Klančar, Celovška 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje in klet na naslovu Celovška 185 v Ljubljani, z identifikatorjem št.
25.E in 26.E, podvložek št. 4561/14, k.o.
Zgornja Šiška, dne 15. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 8806/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 75-5246 z dne
20. 6. 1975, sklenjene med prodajalcem
ZGP Giposs, Ljubljana, Dvoržakova 5 in
kupcema Dušanom ter Stanislavo Klančar,

Ljubljanska 85, Domžale, za trisobno stanovanje v približni izmeri 71,14 m2, s št. 51,
ki leži v 10. nadstropju, na severozahodni
strani stolpnice B, soseska 6 v 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
Dn 31876/2006
Ob-3265/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Šubičeva 2, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom z vpis lastninske pravice na nepremičnini, vpisani
v podvložku št. 2884/44, k.o. Bežigrad, dne
19. 12. 2007, pod opr. št. Dn 31876/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-246/90 z dne 16. 1. 1992,
sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa predsednik komisije za kadrovske in
administrativne zadeve, dr. Rajko Pirnat, kot
prodajalcem in Marijo Stare Kršmanc, roj.
16. 7. 1943, Ul. Veljka Vlahoviča 3, Kranj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2008
Dn 27620/2003
Os-3278/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vincencija Pirmana,
Prušnikova ulica 27, Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 110.E, podvl. št.
1848/44, k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
1. 10. 2007, pod opr. št. Dn 27620/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. L-2276/VZ-VA z dne 25. 7. 1973,
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper in Pirman Vinkom, za
enosobno stanovanje št. 10, v II. nadstropju,
na Prušnikovi 27 v Ljubljani (sedaj z identifikatorjem št. 110.E, vpisanem v podvl. št.
1848/44, k.o. Šentvid nad Ljubljano).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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. 3. 2008
Dn 20531/2007
Os-3279/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Veljkota Rusa, Kolodvorska cesta 37, Bled, ki ga zastopa Otium,
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za garažo z identifikatorjem 15.E, podvl št. 4345/15, k.o.
Zgornja Šiška, dne 1. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 20531/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 18. 9.
1969, sklenjene med Giposs Ljubljana, ki
ga zastopa stanovanjsko gospodarstvo
Standard Ljubljana kot prodajalcem in Rus
Veljkom kot kupcem, za garažni boks št.
415 v garažni hiši Tripleks D, v soseski S-6
(sedaj garaža z identifikatorjem 15.E, podvl.
št. 4345/15, k.o. Zgornja Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2008
Dn 3144/2007
Os-3414/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Midhata Vukaliča, Orožnova ul. 1, Maribor, ki
ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš - Janžekovič o.p. d.n.o. iz Maribora, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 857/4, k.o. Maribor Grad, pod Dn št.
3144/2007, dne 18. 2. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 3. 3.
1998, sklenjene med Bogomirjem (Mirkom)
Šloserjem, Trubarjeva ul. 6. Maribor, kot prodajalcem in Tanjo Vrbnjak, Vosek 8, Pernica,
kot kupovalko, o prodaji stanovanja v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Trubarjeva ul. 6, Maribor, k.o. Maribor Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2008
Dn 2217/05
Os-3412/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Danijele Tadić iz Kajuhove ceste 7, Šoštanj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 246/93
z dne 10. 6. 1993, o prodaji stanovanja št. 1,
ki se nahaja v pritličju v stanovanjski hiši na
naslovu Kajuhova 7, Šoštanj, v izmeri 44 m2
in ki je bila sklenjena med Termoelektrarno
Šoštanj, ki jo je zastopal direktor Jaroslav
Vrtačnik, dipl ing. str., kot prodajalcem in
Marto Sternad, tedaj stanujočo Kajuhova 7,
Šoštanj, kot kupcem in
– pogodbe z dne 1. 4. 1997, o prodaji
stanovanja št. 1 v izmeri 44 m2, na naslovu Kajuhova 7, Šoštanj, v stanovanjski hiši
vl. št. 200, k.o. Šoštanj, parc. št. 1031 in
ki je bila sklenjena med Termoelektrarno
Šoštanj d.o.o., ki jo je zastopal direktor Ja-
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roslav Vrtačnik, dipl. inž., kot prodajalcem
in Olgo Tajnik, tedaj stanujočo Partizanska
32, Slovenska Bistrica ter Ano Naraks, tedaj stanujočo Kardeljev trg 3, Velenje, kot
kupovalkama.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 705/1, k.o. Šoštanj,
z oznako 1.E (dvoinpolsobno stanovanje št.
1 v pritličju, s kletjo št. 1, v izmeri 42,75 m2 in
pomožni prostor v izmeri 3,02 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Danijele Tadić, Kajuhova cesta 7,
3325 Šoštanj, EMŠO 2110976506054, 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 št. 246/93
z dne 10. 6. 1993 in pogodbe z dne 1. 4.
1997 o prodaji stanovanja oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Danijele Tadić.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 3. 2008
Dn 374/2008
Os-3411/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Mira Maksimovića, Vrhnika, Vrtnarija 4a, ki
ga zastopa notar Peter Meze z Vrhnike,
Stara cesta 4a, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 22. 11. 1995, sklenjene med Nado
Kožuh, Vrtnarija, 1b, Vrhnika, kot prodajalko ter Jasno Dolenc, Župančičeva ul. 7,
Ljubljana in Alešem Kocejem, Vatovčeva
ul. 1, Koper, kot kupcema, za nepremičnino, stanovanje št. B2 II/3 v 2. nadstropju,
s shrambo št. 4, v skupni izmeri 55,03 m2,
v stavbi Vrtnarija 1b, Vrhnika, ident. št. 109.
E (2002-1784-109), podvložek št. 3949/23,
k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mira Maksimovića in Anice Blagojević, Vrtnarija 1b, Vrhnika, na podlagi te
kupoprodajne pogodbe in ostalih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine oziroma druge pogoje z vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 3. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 608/2007
Os-3226/08
V izvršilni zadevi upnika Atrij stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje - dostava, ki ga zastopa odv. Marjan Feguš, Prešernova 23/a, Celje, zoper dolžnika Leona
Teichmeistra, Zdraviliška cesta 5, Rimske
Toplice, zaradi izterjave 319,11 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Leonu Teichmeistru, Ulica Talcev 6, Rimske Toplice, se v izvršilni zadevi In 608/07, na podlagi 85. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Tomaž Bromše, Zagata 4, Celje.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2008
In 609/2007
Os-3227/08
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnika Atrij stanovanjska zadruga
z.o.o., Lava 7, Celje - dostava, ki ga zastopa odv. Marjan Feguš, Prešernova 23/a,
Celje, zoper dolžnico Aido Techmeister, Ulica Talcev 6, Rimske Toplice, zaradi izterjave
141,88 EUR s pp., sklenilo:
dolžnici Aidi Teichmeister, Ulica Talcev 6, Rimske Toplice, se v izvršilni zadevi In 609/07, na podlagi 85. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Tomaž Bromše, Zagata 4, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2008
P 122/2007
Os-3408/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Andreja Petra Štajdoharja, Deskova vas 9, p. Stari trg ob pošti,
ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam
neznanim dedičem neznanega prebivališča
po neznano kje in kdaj umrli Šuštarič Katarini iz Deskove vasi 26, p. Stari trg, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine, pcto 200 € v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 3. 3. 2008 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano
kje in kdaj umrli Šuštarič Katarini iz Deskove
vasi 26, p. Stari trg.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana 4.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrli Šuštarič Katarini iz Deskove vasi 26,
p. Stari trg, vse do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 3. 2008
P 3413/2005
Os-3210/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke GIC Gradnje d.o.o.,
Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina, ki jo zastopa direktor Ivan Cajzek, njega pa odvetnica Barbara Kovič-Boh iz Ljubljane, proti
toženi stranki Tomaszewski Bogdanu, Handlowa 14, Varšava, Poljska, zaradi razveljavitve pogodbe, dne 10. 3. 2008 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Tomaszewski Bogdanu postavi začasni zastopnik, odvetnik Golovrški
Dušan, Miklošičeva cesta 18, Ljubljana.

Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, 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 Ljubljani
dne 10. 3. 2008
I P 123/2007
Os-14245/07
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svetnici Mariji Terboča - Zalti,
v pravdni zadevi tožeče stranke Suzane Hoeckner, stan. Novo naselje 27, Bistrica ob
Dravi, ki jo zastopa odvetnica Breda Senčar
- Leljak, zoper toženo stranko Kaia Hoecknerja, neznega bivališča, nazadnje stanujočega Hoehenstr. 8a, Hopfen am See,
Nemčija, zaradi razveze zakonske zveze
ter dodelitve in preživljanja otrok, na predlog
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika, na podlagi določb 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), izven naroka, dne 26. 4.
2007 sklenilo:
toženi stranki Kaiu Hoecknerju, neznanega bivališča, nazadnje stanujočemu Hoehenstr. 8a, Hopfen am See, se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Andrej Kirbiš,
Cankarjeva 6 iz Maribora.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
Kaia Hoecknerja, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 4. 2007
P 164/2005
Os-3401/08
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici - svetnici Tatjani Sotlar,
v pravdni zadevi tožeče stranke Šiftar Vitomirja, Ulica Zorana Velnerja 28, Murska
Sobota, ki ga zastopa odvetnica Tanja Koračin - Bohar iz Murske Sobote , zoper
tožene stranke: 1. Šariko Štefanec, Grajski
trg 1, Maribor, 2. Milojko Zrim, Daneta Šumenjaka 3, Murska Sobota, ki jo zastopa
pooblaščenec Stojan Zrim iz Satahovcev
52, 3. Stojana Zrima, Satahovci 52, 4. Draga Drvariča, Ul. Slave Klavore 7, Murska
Sobota, 5. Roberta Drvariča, Prešernova ul. 68, Murska Sobota, 6. Olgo Zelko,
Južna ul. 30, Murska Sobota, 7. Marjana
Mitnjeka, Zvezna ul. 4, Murska Sobota,
8. Andreja Mitnjeka, neznanega bivališča,
ki ga zastopa začasna zastopnica odvetnica Andreja Ritonja Špilak iz Murske Sobote in 9. Ireno Dugo, Via Monte, Santo
15, Gorizia, Italija, zaradi izstavitve z.k. listine, pridobitve lastninske pravice (sp. vr.
4.590,22 EUR), zunaj naroka, dne 25. 3.
2008 sklenilo:
s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
P 164/2005 z dne 20. 11. 2007, je na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), postavljena odvetnica Andreja Ritonja Špilak iz Murske Sobote, za začasno
zastopnico osmotoženi stranki Andreju Mitnjeku, ki je neznanega bivališča.
Ta oglas se objavi tudi na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 3. 2008
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P 294/2007
Os-2831/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi P 294/2007, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 5, Novo
mesto, zoper toženo stranko Čuček Marka, nazadnje stanujočega Sermin 34, Koper, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 8.345,85 EUR, tožencu postavilo za
začasno zastopnico, odvetnico Darjo Lazar,
Rozmanova 32 a, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese toženca v tem postopku, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika oziroma dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 2. 2008

Oklici dedičem
D 487/2007
Os-2691/08
Anton Radin od Ivana, neznanega prebivališča, je dne 1. 1. 1935 umrl in ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič, iz
Lucije, Vojkova 14/c, p. Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Augustin David, Na zelenici 008, Celje,
potni list, št. P01020636, izdala UE Celje.
gnx‑291923
Bagola Anita, Gradišnikova ulica 012,
Borovnica, potni list, št. P00870954, izdala
UE Ljubljana. gne‑292017
Batista Stanko, Marušičeva ulica 025, Koper - Capodistria, potni list, št. P00639205,
izdala UE Koper. gns‑292028
Beganović Elmina, Koželjeva ulica 008A,
Ljubljana, potni list, št. P00276179, izdala
UE Ljubljana. gnv‑291925
Draškovič Mišo, Podlubnik 152, Škofja
Loka, potni list, št. P00833317, izdala UE
Škofja Loka. gnt‑291927
Geržina Aleksander, Gasparijeva ulica
005, Ljubljana, potni list, št. D00002540,
izdala UE MZZ. gny‑291922
Halilović Simona, Prešernova cesta
009A, Velenje, potni list, št. P00289617, izdala UE Velenje. gnd‑292018
Harbaš Mirhada, Bazoviška ulica 011, Koper - Capodistria, potni list, št. PB0151103,
izdala UE Koper. gno‑292032
Iskra Darko, Preloge 023, Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00046082, izdala
UE Ljubljana. gnq‑291930
Janša Sandra, Rusjanov trg 003, Ljubljana, potni list, št. P00884235, izdala UE
Ljubljana. gnm‑292034
Jošt Boštjan, Pod gozdom cesta VI 032,
Grosuplje, potni list, št. P00760169, izdala
UE Grosuplje. gnx‑292023
Jovanović Ana, Viška cesta 069A, Ljubljana, potni list, št. P01143674, izdala UE
Ljubljana. gnq‑292030
Kadribašić Amel, Glinškova ploščad 014,
Ljubljana, potni list, št. P01142650, izdala
UE Ljubljana. gnr‑292029
Kocjan Žiga, Cesta 8. avgusta 012, Ptuj,
potni list, št. PB0248907, izdala UE Ptuj.
gny‑292022
Kuđeljić Saša, Cankarjeva ulica 002, Črnomelj, potni list, št. P00148905, izdala UE
Črnomelj. gnu‑292026
Letnik Janez, Rožengrunt 033, Sv. Ana
v Slov. goricah, potni list, št. P00820395,
izdala UE Lenart. gnu‑291926
Memić Mirzet, Kleče 030, Ljubljana, potni list, št. P01184285, izdala UE Ljubljana.
gnn‑292033
Miklavc Danilo, Sv. Vid 096, Vuzenica,
potni list, št. P00992273, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnv‑292025
Peruško Irena, Ulica Žanke Erjavec 002,
Ljubljana - Šentvid, potni list, št. P00380074,
izdala UE Ljubljana. gnw‑291924
Popovič Gabrijel, Prekorje 048, Škofja
vas, potni list, št. PB0026299, izdala UE
Celje. gns‑291928
Puhar Danijela, Nad pristavo 009, Maribor, potni list, št. P01183912, izdala UE
Maribor. gnb‑292020
Radaković Mirko, Trg Prešernove brigade 006, Kranj, potni list, št. P01168735, izdala UE Kranj. gnc‑292019

Repenšek Uroš, Lenart pri Gornjem Gradu 009, Gornji grad, potni list, št. P01156313,
izdala UE Mozirje. gnz‑292021
Spahija Nasibe, Bač pri Materiji 024,
Sežana,
maloobmejno
prepustnico,
št. AH 000032080, izdala UE Sežana.
gnq‑291905
Tripković Jovanović Vesna, Viška cesta
069A, Ljubljana, potni list, št. P00447868,
izdala UE Ljubljana. gnp‑292031
Trope Goran, Gorenjska cesta 033B, Radovljica, potni list, št. P01192897, izdala UE
Radovljica. gnw‑292024
Tulek Damir, Cesta Viktorja Svetina
020, Jesenice, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000045604, izdala UE Jesenice.
gnk‑291961
Vidmar Jasmina, Maistrova ulica 001,
Kamnik, potni list, št. P00184198, izdala UE
Kamnik. gnt‑292027
Višček Aleš, Andreaševa ulica 015, Ljubljana, potni list, št. P00735931, izdala UE
Ljubljana. gnr‑291929

Osebne izkaznice preklicujejo
Antolovič Terezija, Mihalovec 010, Brežice, osebno izkaznico, št. 000641283.
gnl‑291810
Bećkanović Anita, Prvomajska ulica 002,
Litija, osebno izkaznico, št. 001534590.
gnx‑291823
Belcl Janja, Podgradje 008 A, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001551953.
gnv‑291800
Bele Zelenko, Ulica Šercerjeve brigade 007, Maribor, osebno izkaznico, št.
002096507. gnd‑291918
Bešić Hata, Cesta železarjev 019, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000842797.
gni‑291913
Bogataj Ana, Vrzdenec 027, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000654029.
gnu‑291876
Borštnar Eva, Glavarjeva ulica 9, Trebnje, osebno izkaznico, št. 002283158.
gnh‑292014
Boštjančič Peter, Ulica Petra Skalarja 010, Deskle, osebno izkaznico, št.
001759090. gnc‑291794
Cencič Avrelija, Industrijska ulica 005,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001394581.
gne‑291817
Cerar Brigita, Aljaževa ulica 003, Domžale, osebno izkaznico, št. 001364051.
gnu‑291951
Čoragič Enes, Zvirče 088, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001835318. gnm‑291959
Črnko Nino, Vidonci 046, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 002189436.
gny‑291847
Ćosić Aleksandar, Viška cesta 069, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001197179.
gni‑291888
Dobravec Jure, Zgornje Gameljne 042,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000939995.
gnh‑291889

Dolinar Maruša, Močilnikarjeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002169030.
gng‑291890
Drobne Mitja, Kolodvorska cesta 007,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001157598.
gnw‑291849
Družanović Mirsad, Cesta španskih borcev 053 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001934662. gnf‑291866
Ećimović Neva, Zelena pot 013, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001195791.
gnj‑291887
Fegic Božidar, Grič, Cesta VII/8, Ribnica, osebno izkaznico, št. 001221260.
gnt‑291902
Frešer Tadeja, Ulica Šercerjeve brigade 005, Maribor, osebno izkaznico, št.
000382770. gnf‑291916
Fridrih Roman, Brodarjev trg 006, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001706457.
gnm‑291884
Furdi Ružica, Bevkova cesta 003, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002260801.
gnp‑291856
Gabrovšek Barbara, Čebelarska ulica 015, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001558385. gne‑291892
Globočnik Gorazd, Seča 087, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 000764908.
gnm‑291909
Golc Iztok, Rečiška cesta 051,
Bled, osebno izkaznico, št. 001038463.
gnc‑291919
Goričan Lorena, Ulica Ane Ziherlove 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001917371.
gnv‑291825
Gorjan Cvetka, Tovarniška cesta 003
B, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001798378. gny‑291797
Grabnar Matjaž, Spodnja Jablanica 002 B, Litija, osebno izkaznico, št.
002191257. gnu‑291826
Gradišek Anja, Senožeti 004 B, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001490877.
gnl‑291885
Grilc Jani, Vrhe 046 A, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 002034139.
gnl‑291835
Hadžiahmetović Edvin, Ulica Iga Grudna 021, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000308875. gnv‑291900
Horvat Branko, Ulica Prekmurske čete
140, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. AH 15430 - za tujca. gno‑291782
Horvat Igor, Cvetkova ulica 018, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001940279.
gni‑291838
Horvat Stanislav, Trnje 154, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 001285960.
gnv‑291950
Humski Adolf, Ulica 1. junija 021, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001100033.
gnj‑291912
Ibrahimović Klarič Petra, Ulica bratov
Učakar 070, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001554742. gnz‑291871
Keglevič Klemen, Arja vas 096, Žalec, osebno izkaznico, št. 001912001.
gnf‑291816
Kerčmar Darja, Gregorčičeva ulica
035, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000178848. gng‑291840
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Klopčič Andreja, Vrhpolje pri Moravčah 039 A, Moravče, osebno izkaznico, št.
001997084. gnq‑291955
Konobelj Miroslav, Studenec 024, Postojna, osebno izkaznico, št. 001390255.
gnx‑291848
Kuntarič Vincenc, Ulica Koroškega bataljona 003, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000223432. gny‑291872
Kušar Tončka, Drtija 029, Moravče, osebno izkaznico, št. 001329378. gnp‑291956
Kutin Veronika, Tumov drevored 012,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001420073.
gnb‑291795
Kuzmič Herman, Ulica Pohorskega bataljona 060, Maribor, osebno izkaznico, št.
000923768. gng‑291915
Lokar Mirko, Vodnikova cesta 044, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001831076.
gnk‑291886
Mahne David, Celovška cesta 195, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002238433.
gnw‑291874
Makovec Milan, Ulica Gubčeve brigade 008, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000430972. gnv‑291875
Martini Roman, Gregorčičeva ulica 020,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001390437.
gno‑291957
Medved Helena, Prušnikova ulica 066,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000249993.
gni‑291863
Močivnik Nika, Rozmanova ulica 016,
Krško, osebno izkaznico, št. 002057576.
gng‑291815
Mohar Leon Franc, Kunaverjeva ulica 002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000130385. gnd‑291893
Mrak Tomaž, Hrastje 051 A, Kranj, osebno izkaznico, št. 001738487. gnu‑291851
Muminović Nermin, Pince Marof 40,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000137971. gnn‑291783
Nose Frnac, Kidričeva cesta 069, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 001660044.
gnk‑291911
Novak Boštjan, Ulica Ludvika Bratuša 010, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
001589029. gnw‑291799
Orož Tamara, Kovaška cesta 34, Zreče, osebno izkaznico, št. 001990157.
gnl‑292035
Osredkar Mojca, Dolenja vas 58, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001905305.
gnm‑292009
Pajntar Močnik Frančiška, Bukovo 059,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 001495725.
gnk‑291811
Pavlovič Miha, Cesta Kozjanskega odreda 014, Senovo, osebno izkaznico, št.
002126043. gni‑291813
Peterc Milan, Straža pri Moravčah 004,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000920366.
gnr‑291954
Petričević Danijel, Slavniška cesta 004,
Kozina, osebno izkaznico, št. 002043044.
gnr‑291904
Petrovčič Majda, Brdnikova ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000863946.
gns‑291878
Petrovčič Nika, Brdnikova ulica 019, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002231625.
gnt‑291877
Petrovčič Sara, Brdnikova ulica 019, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002231631.
gnr‑291879
Pfeifer Albin, Pod lipami 046, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000881579.
gng‑291865

Pieri Luka, Tržaška cesta 480 D, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
002271865. gnw‑291949
Pleteršek Matilda, Ulica Staneta Severja 003, Maribor, osebno izkaznico, št.
000255118. gne‑291917
Poropat Karlo, Primožičeva ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001000108.
gne‑291867
Povše Marija, Okiškega ulica 009, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001845171.
gnb‑291895
Prašnikar Janez, Praprošče 004, Litija, osebno izkaznico, št. 000979622.
gnw‑291824
Prebejšek Marija, Dunaj 013, Krško, osebno izkaznico, št. 000848985.
gnj‑291812
Prodan Stella, Cesta na Markovec 040 A,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000829221. gnq‑291805
Pušlar Ljudmila, Celovška cesta 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000551412.
gnz‑291896
Rehar Edvard, Trg celjskih knezov 005,
Celje, osebno izkaznico, št. 001964302.
gnq‑291855
Rižnar Riko, Cesta Krimskega odreda 108, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
002008091. gnp‑291906
Rogelj Jelka, Polje, Cesta XVIII 002, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000374254.
gnd‑291868
Romšak Ivana, Neveljska pot 014, Kamnik, osebno izkaznico, št. 002237010.
gnn‑291958
Rozman Bojan, Bitnje 010, Radovljica, osebno izkaznico, št. 001896862.
gnb‑291920
Rožen Ana, Podgora 004 A, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 002251303.
gnt‑291827
Rožman Jože, Kettejeva ulica 002 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000025590.
gnh‑291864
Seferović Asmir, Manžan 018, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000102354. gno‑291807
Slemnik Jurij, Javornik 044, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001154785.
gnq‑291830
Souidi Jernej, Šmartinska cesta 022, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001644670.
gnx‑291873
Stamenković Kristina, Dolgo Brdo 011,
Litija, osebno izkaznico, št. 001659907.
gnz‑291821
Steblovnik Karmen, Kardeljev trg 002,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000268895.
gnn‑291908
Stopar Jure, Nusdorferejva ulica 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002214523.
gnw‑291899
Suljanović Ermin, Zaloška cesta 062,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001011855.
gnc‑291869
Sušec Srečko, Recenjak 044, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
000203043.
gns‑291853
Šehić Paša, Poljanska cesta 066, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000417592.
gnb‑291870
Šek Vida, Zasavci 014, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000268894. gnc‑291819
Škerjanec Matic, Zofke Kvedrove ulica 018, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001343236. gnu‑291901
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Šmitek Anica, Selo pri Žirovnici 006 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000905101.
gnl‑291960
Šujica Gregor, Cesta talcev 053 B,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002112642.
gnt‑291852
Teran Bruno, Cankarjeva cesta 004,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001176761.
gni‑291963
Tojnko Andrej, Ulica Ane Ziherlove 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001968952.
gny‑291822
Toplak Srečko, Vičanci 098, Ormož, osebno izkaznico, št. 000445484. gnh‑291914
Tribušon Ovsenik Valentin, Poljanska
cesta 075, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002111816. gnk‑291861
Ulčar Maruša, Pot za Bistrico 042, Domžale, osebno izkaznico, št. 002112694.
gnt‑291952
Vacić Jovan, Marof 020, Brežice, osebno
izkaznico, št. 002056326. gnn‑291808
Veber Marija Magdalena, Ulica ob potoku 016, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000529141. gno‑291907
Venier Matej, Cesta v Rožno dolino 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000458896.
gnc‑291894
Vinder Bevc Marja, Linhartova cesta 090,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000479281.
gno‑291882
Vogrinčič Sanja, Suhi Vrh 037 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001872096.
gnh‑291839
Vrhovec Vincenc, Ljubogojna 015, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000564994.
gns‑291903
Vuković Saša, Preglov trg 013, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000191044.
gnq‑291880
Zajc Ivanka, Šentlovrenc 045, Trebnje, osebno izkaznico, št. 000940190.
gnr‑291804
Zajc Slavka, Bistriška ulica 012, Preserje, osebno izkaznico, št. 001071458.
gns‑291953
Zevnik Kristina, Trg prekomorskih brigad 009, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001753366. gny‑291897
Zlobko Tina, Rimska ulica 023, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 001888999.
gnn‑291883
Zupanc Korenčič Tadej, Trnoveljska
cesta 038, Celje, osebno izkaznico, št.
002307796. gnr‑291854
Zupanc Korenčič Tadej, Trnoveljska
cesta 038, Celje, osebno izkaznico, št.
001857299. gnj‑291962
Zupančič Borut, Dolenji Podboršt pri
Trebnjem 001, Trebelno, osebno izkaznico,
št. 001461429. gnt‑291802
Žaberl Matej, Kropa 003 B, Radovljica, osebno izkaznico, št. 001571431.
gnz‑291921
Žagar Adja, Rašiška ulica 010, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002202255.
gnx‑291898

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Anželj Ivan, Ulica padlih borcev 033,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, G, H, št. S 000542253, izdala UE
Nova Gorica. gnx‑291973
Arbeiter Januš, Malahorna 12, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, A - 50 km/h,
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št. S 3046582, izdala UE Slovenska Bistrica. gnz‑291796
Avcin Iris, Pobočna ulica 2, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000101861, reg. št. 13730, izdala UE Izola.
gnp‑292006
Balažic Olga, Ellerjeva ulica 021, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001916822, reg. št. 113372, izdala UE
Ljubljana. gnx‑291998
Borštnar Peter, Cesta talcev 054, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003139640, reg. št. 161435, izdala UE
Ljubljana. gnl‑291985
Bračič Železnik Branka, Pustovrhova ulica 019, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002116706, reg. št. 170294,
izdala UE Ljubljana. gny‑291997
Brdnik Marko, Mizarska cesta 025 E, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001768248, reg. št. 13114, izdala
UE Slovenske Konjice. gnn‑291833
Breznik Mojca, Svino 2 A, Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 45821,
izdala UE Ljubljana. gnh‑291964
Burnik Danijel, Smokuč 108, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000795190, izdala UE Jesenice.
gnt‑291977
Cencič Avrelija, Industrijska ulica 5,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000755037, reg. št. 6106, izdala UE
Ruše. gnl‑291814
Cizara Klara, Trg Pavla Rušta 1, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št. S
1598477, reg. št. 17866, izdala UE Ajdovščina. gnc‑291969
Cotter Marko, Fluksova ulica 004, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št. S
001875119, reg. št. 127293, izdala UE Maribor. gnn‑291983
Čiča Daniel, Šorlijeva ulica 004, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 003135730, reg. št. 51395, izdala
UE Kranj. gnk‑291986
Čoragič Enes, Zvirče 088, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE D1, D,
G, H, št. S 002171202, reg. št. 9853, izdala
UE Tržič. gnd‑291793
Črnčič Gorazd, Vodole 020, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003074212, izdala UE Lenart.
gng‑291965
Demšar Slavka, Cesta v Staro vas 003,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000750061, reg. št. 11938, izdala
UE Postojna. gnb‑291845
Drnovšek Srečko, Vedrijan 002 A, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 003117945, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑291975
Ećimović Neva, Zelena pot 013, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003139186, reg. št. 272837, izdala UE Ljubljana. gnb‑291995
Erjavec Boštjan, Marinovševa cesta 028,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 003191082, reg. št.
271884, izdala UE Ljubljana. gns‑291828
Fridrih Roman, Brodarjev trg 006, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003139810, reg. št. 28488, izdala UE
Ljubljana. gnz‑291996
Gačnik Tanja, Mala vas pri Grosupljem
016 A, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002203324, izdala UE Grosuplje. gnn‑291858
Goričan Lorena, Ulica Ane Ziherlove 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 002034515, reg. št. 255522, izdala UE
Ljubljana. gnb‑291820
Gradišek Anja, Senožeti 004 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
001821336, reg. št. 245596, izdala UE Ljubljana. gnw‑291999
Grilc Jani, Vrhe 046 A, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A1, G, H, št. S
003205833, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj‑291837
Hajdinjak Mitja, Mlinska pot 016, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
001328079, reg. št. 205542, izdala UE Ljubljana. gnf‑291991
Hamer Lucija, Cesta v Rošpoh 026 A,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000717769, reg. št. 82608, izdala UE
Maribor. gnm‑291984
Handanović Alen, Škerjančeva ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001944888, reg. št. 231592, izdala UE
Ljubljana. gnc‑291994
Hodžić Jasmin, Pot k Savi 012, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003119789, reg. št. 151658, izdala UE Ljubljana. gnt‑292002
Ilešič Janez, Mala ulica 008, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, F, G, H,
št. S 001944061, reg. št. 266184, izdala UE
Ljubljana. gnq‑292005
Jevnikar Lika, Rakovlje 23, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1441466, izdala UE Žalec. gni‑292013
Jovanovič Dejan, Ulica dr. Hrovata 001,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001591846, izdala UE Ormož.
gnd‑291818
Jurinčič Majda, Boršt 036, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003051842, izdala UE Koper. gns‑291803
Kert Anica, Ulica XXX. divizije 004, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. SI 54480, reg. št. 13979, izdala
UE Piran. gnr‑291979
Kesak Darko, Spodnje Dobrenje 059,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, F, G, H, št. S 001784376, izdala
UE Pesnica. gns‑291978
Koren Bojan, Vrhpolje 19, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 1842970,
reg. št. 18347, izdala UE Ajdovščina.
gnr‑291829
Kozjek Tatjana, Loška cesta 32, Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 1978380, izdala UE Vrhnika.
gnp‑291831
Krašovec Luka, Tratnikova ulica 040,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002112505, reg. št. 243599, izdala UE
Ljubljana. gng‑291990
Krivak Milenko, Ulica JNA 025, Zenica,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3148943, reg. št. 57562, izdala UE Celje.
gnf‑291841
Kuharič Neva, Feiglova ulica 009, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001384888, izdala UE Nova
Gorica. gnb‑291970
Kuntarič Vincenc, Ulica Koroškega bataljona 003, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, 00101, št. S 002144752, reg. št.
183367, izdala UE Ljubljana. gne‑291992
Lednik Barbara, Homec 006, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000024305, reg. št. 241, izdala UE Celje.
gnm‑291834
Lokar Mirko, Vodnikova cesta 044, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G,

H, št. S 002098677, reg. št. 27549, izdala
UE Ljubljana. gnv‑292000
Milanič Aljaž, Ulica v Kokovšek 053, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001820520, reg. št. 262443, izdala UE
Ljubljana. gnr‑292004
Milič Branko, Branik 075 A, Branik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003261548,
izdala UE Nova Gorica. gny‑291972
Mohar Leon Franc, Kunaverjeva ulica
002, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000932621, reg. št. 63082, izdala
UE Ljubljana. gnu‑292001
Mujanović Zahir, Bratovševa ploščad
010, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003531932, reg. št. 279105, izdala UE Ljubljana. gni‑291988
Mužar Terezija, Plankarjeva ulica 005,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
000377583, reg. št. 10684, izdala UE Celje.
gnk‑291836
Nekič Marija, Ob Mahovniški cesti 018,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000406298, reg. št. 4302, izdala UE
Kočevje. gne‑291967
Nered Franc, Brest 036, Ig, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, št. S 001614577,
reg. št. 66734, izdala UE Ljubljana.
gns‑292003
Novački Boris, Ruperče 029 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
D1, D, F, G, H, št. S 001645121, reg. št.
76899, izdala UE Maribor. gnq‑291980
Oblak Romina, Babiči 042, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
001858257, izdala UE Koper. gnp‑291806
Ocepek Stanislav, Marokova pot 003, Litija, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 00049011, reg. št. 1634, izdala UE Litija.
gnd‑291968
Pečovnik Nada, Frajhajm 12, Šmartno
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 707198, izdala UE Slovenska Bistrica. gnx‑291798
Petrovčič Majda, Brdnikova ulica 019,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002141606, reg. št. 202767, izdala UE
Ljubljana. gnd‑291993
Pišek Alojz, Veliko Mraševo 21, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, reg.
št. 15220, izdala UE Krško. gnf‑291791
Poropat Karlo, Primožičeva ulica 020,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001759802, reg. št. 49280, izdala
UE Ljubljana. gnj‑291987
Požar Igor, Drnovo 70, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, reg. št. 248668, izdala UE Ljubljana.
gne‑291792
Požar Milan, Zoletova ulica 005, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003069761, reg. št. 183966, izdala UE Ljubljana. gnh‑291989
Prašović Edip, Preserje 069, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 003204183, izdala UE Nova Gorica.
gnw‑291974
Ravnjak Franc, Dupleška cesta 262, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 001493616, reg. št. 121592,
izdala UE Maribor. gnp‑291981
Rostan Ivica, Zikova ulica 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003000442, reg. št. 4833, izdala UE Kamnik. gno‑291832
Rutar Dejan, Drapšinova ulica 005 A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003116895, reg. št. 56822, izdala UE Celje.
gne‑291842
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Svenšek Peternel Vanja, Ulica Silvire
Tomassini 019, Gornja Radgona, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001751441,
reg. št. 15554, izdala UE Gornja Radgona.
gnf‑291966
Šabjan Rok, Stara cesta 73, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003173565, reg. št. 191028, izdala UE Ljubljana. gnl‑292010
Šalamun Andrej, Brnčičeva ulica 006,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001449964, izdala UE
Lenart. gnu‑291801
Tancer Miha, Obala 125, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
SI 104138, reg. št. 15842, izdala UE Piran.
gnl‑291910
Tancoš Zvonimir, Lukežiči 023, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 003149789, izdala UE Nova Gorica.
gnz‑291971
Tomanič Herman, Štrekljeva ulica 062,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 002045639, reg. št.
89260, izdala UE Maribor. gno‑291982
Trček Frančišek, Maroltova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001993474, reg. št. 265896, izdala UE
Ljubljana. gnf‑292016
Tulek Damir, Cesta Viktorja Svetina 020,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 002039021, izdala UE Jesenice.
gnu‑291976
Vatovec Blaž, Pod Jelovico 003, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, H, št. S
001647041, reg. št. 16154, izdala UE Postojna. gnd‑291843
Vidmar Jernej, Črni vrh 009, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003060646, izdala UE Idrija. gnm‑291809

Zavarovalne police preklicujejo
Hrastnik Martina, Vojkova 91, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 06101581434 in
AK 00001435078, izdani na ime Martina Hrastnik, Gorenjska c. 29, Naklo. gni‑291938
Mužina Martina, Šempas 22/a, Šempas,
zavarovalno polico, št. 41403000731, izdala
zavarovalnica KD življenje. gns‑291778
Mužina Pavel, Šempas 22/a, Šempas,
zavarovalno polico, št. 403000732, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnt‑291777
Rojca Anita, Budihni 3, Dornberk, zavarovalno polico, št. 41601005010, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnx‑291948

Spričevala preklicujejo
Bizjak David, Spodnje Gorje 5, Zgornje
Gorje, spričevalo o končani OŠ bratov Zvan
Gorje, izdano leta 1982. gnh‑291939
Butina Ana, ulica Juleta Gabrovška 19,
Kranj, spričevalo o opravljeni V.stopnji izobrazbe Srednje biotehniške šole Kranj, izdano leta 2001. gnm‑291859
Dervarič Drago, Vrtna ulica 6, Črenšovci,
diplomo EPF v Mariboru, št. 4447, izdana
leta 1995. gnr‑291779
Džafič Armin, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, spričevalo Srednje policijske
šole, zap. št. IV-407/3-99, izdano leta 1999.
gno‑291932

Gajšek Luka, Gorca 3/a, Podlehnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
2005. gnj‑292037
Gajšek Vladka, Moste 66/b, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
gostinsko turistične usmeritve Bled, izdano
leta 1992. gne‑291942
Hleb Andreja, Šmartno ob Paki 23,
Šmartno ob Paki, preklic študentske izkaznice, objavljenega v Ur. l. RS, št. 34/2008.
gnj‑292012
Jurše Nika, Opekarna 4, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Gimnazije in ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta 2000. gnu‑291776
Kališnik Barbara, Šlandrova 15, Velenje,
indeks, št. 50045039. gnb‑291945
Kopina Barbara, Log 12/b, Jesenice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2000 in 2001. gnk‑292011
Kumalić Rufad, Tomina 179, 79264 Sanski most, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1982. gni‑291763
Lesjak Mojca, Ul. 24. avgusta 7, Ljubljana-Šentvid, spričevalo Gimnazije Ledina v
4. j oddelku, izdano leta 1993. gnl‑291785
Lubej Sandi, Vrbno 52/b, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra v
Celju, izdano leta 2002. gnj‑291787
Lukan Mateja, Zlato polje 2 b, Kranj,
spričevalo o opravljeni V.stopnji izobrazbe
Srednje biotehniške šole, izdano leta 2006.
gnl‑291860
Milinčić Pero, Kališka 11, Kranj, spričevalo Srednje kovinarske in cestnoprometne
šole v Škofji Loki. gnw‑291774
Perić Erika, Vodnikova 41, Dornberk, indeks, št. 18048015, izdala FF v Ljubljani.
gnn‑292008
Povše Tjaša, Loka 71, Tržič, spričevalo
7. in 8. razreda OŠ Bistrica ( devetletka ),
izdano leta 2006 in 2007. gnp‑291781
Rantaša Jože, Cvetkova 19, Murska Sobota, maturitetno spričevalo Centra poklicnih šol Murska Sobota - strojni ključavničar,
izdano leta 1983. gnc‑291944
Sešel Štefka, Sv. Anton na Pohorju 71,
Vuhred, spričevalo o končani OŠ Radlje,
izdano leta 1987. gnj‑291937
Šernek Stanislav, Rakičan, Cvetkova 59,
Murska Sobota, diplomo SCTPU Murska
Sobota, izdana leta 1984. gnb‑291770
Šveigl Bojan, Bračičeva 17, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Kočevju. gnp‑291931
Trinko Vesna, Ložice 38, Deskle, diplomo
Srednje družboslovne in ekonomske šole v
Novi Gorici - komercialni tehnik, izdana leta
1985, na ime Korenjak Vesna. gng‑291940
Vodičar Natali, Ivana Gradnika 20, Deskle, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ
Izola, izdano leta 1995. gnh‑292039
Zupančič Borut, Dol. Podboršt 1, Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 1981.
gnz‑291946

Drugo preklicujejo
Babič Mojca, Montinjan 9, Marezige, študentsko izkaznico, št. 19940773, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnx‑291773
Bobnar Marija, Podboršt pri Komendi 25,
Komenda, delovno knjižico. gnf‑291941
Botić Dejan, Puciharjeva ulica 29, Škofljica, delovno knjižico. gng‑292015
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Djekić Zvezdana, Vanganel 54, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnf‑292041
Emeršič Dušan, Formin 15/a, Gorišnica,
tahografsko kartico, št. 1070500002171000.
gnk‑292036
Gabrijelčič Petra, Ložice 79, Deskle, vozno karto, št. 0710951, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnd‑291768
Gantar Martin, Dole 22, Idrija, študentsko
izkaznico, št. 23040030, Fakulteta za strojništvo. gnd‑291943
Gostenčnik Tanja, Troblje 43/a, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gng‑291765
Hasančević Elvis, Cesta na Markovec
11, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnf‑291766
Holc Andrej, Levarjeva ulica 54, Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑291934
Ilić Dragoljub, Stantetova 26, Velenje, 2
delnici KRS Velenje, št, 024271 in 024272.
gnh‑291764
Keber Matej, Kašeljska cesta 9/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
šola Ljubljana. gnv‑291775
Kramarič Anja, Partizanska pot 15C, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 41210099,
izdala Medicinska fakulteta. gnp‑291881
Križan Rok, Gradac 98, Gradac, delovno
knjižico, reg. št. 2583, ser. št. A0398168, izdala UE Metlika, leta 1998. gne‑292042
Loja d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, licence št. 05031 za vozilo Mercedez Benz z reg. oznako LJ 81-6DC.
gnf‑291891
Lopatič Jaka, Kidričeva 74, Trzin, študentsko izkaznico, št. 63000063, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gno‑292007
Merlič Valter, Jenkova ullica 9, Koper
- Capodistria, študentsko izkaznico, št.
26108363, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo. gnv‑291850
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana potrdilo o strokovnem izpitu
številka 166-349/2007 z dne 21. 5. 2007 na
ime Petra Ruter za poklic diplomirana medicinska sestra, ki ga je izdalo Ministrstvo za
zdravje. Ob-3816/08
Mlačnik Jana, Kovor, Cesta na Hudo 33,
Tržič, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, izdano s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
leta 2000. gnk‑291936
Mladenović Saša, Vrbovec 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gny‑291772
Novak Marjan, Splitska 5, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-01148, izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru dne 23. 6. 1993. gng‑291790
Perc Andrej, Sajovčevo naselje 65/a,
Šenčur, delovno knjižico. gng‑292040
Polak Peter, Podgorje n.h., Velenje, 7
delnic KRS Velenje, št. 001072, 001073,
001074, 001075, 001076, 001077 in
001078. gne‑291767
SOMARO d.o.o., Cesta Bratov Cerjakov
30/a, Brežice, CEMT dovolilnico pod zaporedno št. 00465/1. gni‑291788
SOMARO d.o.o., Cesta Bratov Cerjakov
30/a, Brežice, 2 dovolilnici za Bosno z oznako 070/11, št. 1008826 in 1009011, za Rusijo - 643/09, št. 427564, 2 dovolilnici za Rusijo tretja, koda 643/11, št. 840536 in 840656,
ter dve dovolilnici za Ukrajino, koda 804/03,
št. 753664 in 754311. gnh‑291789
Spahić Izet, Ličan 18/a, Portorož - Portorose, delovno knjižico. gnn‑291933
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SSI ČRNOMELJ d.o.o., Nova Loka 43,
Črnomelj, dovolilnico za Rusijo - bilateralno
tranzitna, št. 427903. gny‑291947
Stariha Blaž, Kajuhova ul. 10, Celje, študentsko izkaznico, št. 21060585, izdala FDV
v Ljubljani. gnk‑291786
Svenšek Jože, Kicar 54, Ptuj, delovno
knjižico. gnz‑291771
Štromajer Ana, Kriška ulica 26, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 21070630, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gno‑291857
Vesnaver Mladen, Slovanska cesta
15, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-5418-00/94,
izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gnl‑291935
Vezave Urmet Domus d.o.o., Ulica
XXX. divizije 19C, Nova Gorica, obrtno dovoljenje, št. 067150/3274/00-47/1995, izdano dne 6.3.1995. gnm‑291784
Vidic Tadej, Čopova 2, Lesce, delovno
knjižico. gnq‑291780
Vrhovac Velibor, Ulica 1. maja 18, Postojna, delovno knjižico. gnc‑291769
Žakelj Drago, Žirovski vrh 73, Žiri, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00033-0/06, ser. št. 1689, izdala Uprava RS za pomorstvo v Kopru, dne
13.2.2006. gnc‑291844
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