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Javni razpisi
Ob-4084/08
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2008, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/07,
dne 19. 10. 2007 in se je z dnem 14. 12.
2007 zaprl na področju območnih služb Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Velenje
ter v Centralni službi Zavoda RS, za zaposlovanje zaradi razdelitve vseh razpoložljivih
sredstev za leto 2008, se ponovno odpira
za področje Območne službe Velenje za
okvirno višino 110.000,00 €. Prvo odpiranje
bo 9. 5. 2008.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št-. 33105-4/2008-6

Ob-4119/08

Spremembe
V javnem razpisu za oddajo vlog za izbiro izvajalcev ocenjevanja medu v okviru
ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008, se v poglavju 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev,
v točki 4.3. črta zadnja, šesta alinea, ki se
glasi: »ustrezno število vzorcev medu za
opravljanje laboratorijskih analiz.«
V peti alinei se na koncu besedila podpičje nadomesti s piko.
Sprememba javnega razpisa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Št. 4111-2/2008-2
Ob-3980/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Pravilnika
o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture
v letih 2009, 2010 in 2011
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo
lastniki javnih športnih objektov ali njihovi
zakoniti pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje
navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na
državni ravni (Ur. l. RS, št. 6/07).

3. Predmet, namen in cilj razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 2009, 2010 in
2011, katerih izvajanje se bo pričelo v letu
2009.
Namen razpisa je zgraditi mrežo javnih
športnih objektov skladno z Nacionalnim
programom športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00), sofinancirali pa
se bodo naslednji projekti:
a) Izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov;
b) Izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov;
c) Športna oprema za javne športne
objekte.
Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije
uporabnikov.
4. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje in posodobitve športnega objekta
od začetka izvedbe del na gradbišču do
predaje v uporabo.
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov ter stroški
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2009, 2010 in 2011 je
5.462.000 EUR (na postavki 2220 – Športna
infrastruktura, in sicer:
– v letu 2009
– v letu 2010
– v letu 2011

1.822.600 EUR
2.160.000 EUR
1.480.000 EUR

Dokončni prevzem obveznosti s strani
ministrstva za sredstva, ki so razpisana za
leti 2010 in 2011, je vezan na predhodno
izpolnitev odložnega pogoja. Kot odložni pogoj je določena izpolnitev določil 22. člena
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
o čemer pogodbeni stranki v letu 2010 skleneta poseben aneks k osnovni pogodbi.
Delež sofinanciranja je opredeljen z Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 6/07).
6. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo javnih športnih objektov ali njihovi zakoniti pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja

letnega program športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 6/07).
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
6.1. Investicijski projekt mora biti skladen
s predmetom in namenom razpisa, kar se
dokazuje z investicijsko dokumentacijo.
6.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih
vsaj 80% sredstev za objekt oziroma 50%
sredstev za opremo. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije
upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
6.3. Investicijski projekt se ne sme pričeti
pred uvrstitvijo projekta v Načrt razvojnih
programov v državnem proračunu. Predvideni začetek izvedbe investicijskega projekta je najkasneje 1. 7. 2009, zaključek pa
31. 12. 2011. To določilo ne velja za investicije, ki so se morale intervencijsko pričeti
pred navedenim rokom zaradi naravne nesreče (poplave).
6.4. Da so pridobljena vsa dovoljenja za
začetek izvedbe investicije (minimalni pogoj
je podana vloga za izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor, pravnomočna
dovoljenja pa je obvezno pridobiti pred podpisom pogodbe).
6.5. Kolikor gre za objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih šolah,
je potrebno:
– upoštevati Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori za
športno vzgojo za osnovno šolo (junij
1999),
– investicija mora biti vključena v plan
financiranja šolskega dela ministrstva.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge,
ki niso dopolnjene v določenem roku pa se
zavržejo.
Vloge bodo ocenjene skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega program športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 6/07).
Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov
v državnem proračunu.
Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim
prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse
zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, najkasneje v 4 mesecih od
obvestila o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu.
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7. Vloga mora vsebovati:
7.1. Ožigosan prijavni obrazec, podpisan
s strani pooblaščene osebe prijavitelja;
7.2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7.3. Dokazilo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko prične šele
po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži
fotografije lokacije, terena oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (lahko
na CD);
7.4. Sprejet odlok o proračunu občine in
veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3;
7.5. Dokazilo o ostalih virih za zaprtje
finančne konstrukcije;
7.6. Parafiran vzorec pogodbe;
7.7. Podpisan in ožigosan Dokument
identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
20/06), kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo lahko
priloži;
7.8. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
7.9. Dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev;
7.10. Fotokopija lokacijske informacije
oziroma izjava, da upravno dovoljenje za
poseg v prostor ni potrebno;
7.11. Potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne
zveze ali občine, sprejeto s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden pomen
investicije v športni objekt oziroma opremo;
7.12. Projektno dokumentacijo, in sicer
za:
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu:
situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi
in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format
A3) ter tehnični opis;
– za opremo – specifikacijo opreme na
osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od
dveh mesecev.
8. Način prijave in razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge: Pisne prijave na razpisnih obrazcih
pošljite do 23. 5. 2008 na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – Športna infrastruktura
2009 (4111-2/2008). Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču ministrstva na naslovu
Masarykova 16, Ljubljana. Upoštevane bodo
le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale
vse zahteve tega razpisa in za katere bodo
prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora
biti v svoji ovojnici.
9. Odpiranje vlog se bo pričelo 26. 5.
2008 in ne bo javno.
10. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na stro-
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ške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o čemer
bo predhodno obvestilo prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom
revizije, se šteje, da je odstopil od prijave
na razpis.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
11. Obveščanje o izboru: rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa, je 90 dni od datuma odpiranja
vlog.
12. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
in šport na naslovu http://www.mss.gov.si,
kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne
informacije so na voljo na elektronskem naslovu mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč
pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se
prijavitelji lahko obrnejo na Saša Grujiča
(01/400-52-51). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce
ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 8.
točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6710-8/2008
Ob-4074/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo ni šport
javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa
športa otrok in mladine »Hura, prosti
čas« v letu 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in
mladine, ki bodo potekali v obdobju od junija
2008 do maja 2009, in sicer med šolskimi
počitnicami ter med šolskim letom ob koncih
tedna, ti interesni programi pa ne smejo biti
del rednega programa šole. Ministrstvo za
šolstvo in šport bo sofinanciralo strokovni
kader, opremo ter prevoze, povezane z izpeljavo programov.
3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa
opredeljeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis
prijavijo samo tiste interesne programe, ki
bodo izpeljani v obdobju od junija 2008 do
maja 2009, in sicer med šolskimi počitnicami ter med šolskim letom ob koncih tedna,
ti interesni programi pa ne smejo biti del
rednega programa šole.
– Posamezna prijava na razpis mora
biti izdelana in posredovana na Ministrstvo
za šolstvo in šport izključno na Razpisnih
obrazcih »Hura, prosti čas«, ki so del razpisne dokumentacije.
– Če prijavitelj prijavi na razpis več programov, mora vsak program prijaviti na ločenih razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«,
ki so del razpisne dokumentacije.
– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež finančnih

sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov, v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev.
– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis
priložiti potrdilo lokalne skupnosti, da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem
programa in da bo za izvajanje programa
zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem športnih objektov v lasti lokalne
skupnosti.
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne
ukrepe in normative glede števila otrok
v skupini skladno z veljavno zakonodajo
s področja vzgoje in izobraževanja.
4.2. Merila za dodelitev sredstev:
1. izvajanje interesnih programov iz
Nacionalnega programa športa v RS v letu
2007 (Sonček, Krpan, Naučimo se plavati,
Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti
čas): 0–50 točk,
2. strošek program na udeleženca:
0–20 točk,
3. cena, ki jo plača udeleženec: 0–30
točk.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo
in šport za leto 2008 in je na razpolago za
sofinanciranje vsebin navedenih v predmetu
javnega razpisa je 55.000 EUR. Sredstva so
zagotovljena v proračunski postavki 5619 –
Šport otrok in mladine ter športna rekreacija,
konto 4120 – Tekoči transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam in konto 4133
– Tekoči transferji v javne zavode.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porab
ljena:
– v letu 2008 18.000 EUR,
– v letu 2009 37.000 EUR.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, do najkasneje 23. maja
2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora
biti na sprednji strani označen z napisom
»Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas
2008 (6710-8/2008)«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge,
ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 26. maja 2008.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva zaključka oddaje vlog.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si
ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Direktoratu za šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije
lahko pišete na elektronski naslov: ksenija.predikaka@gov.si. Prijava na razpis mora
vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene
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osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-4075/08
Na podlagi 19. člena Uredbe o koncesiji
za uporabo vode za proizvodnjo električne
energije na delih vodnih teles vodotokov
Bača, Radoljna, Krka in Vipava (Uradni list
RS, št. 122/07), v nadaljevanju: uredba) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode na
delih vodotokov Bača, Radoljna, Krka
in Vipava za proizvodnjo električne
energije
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 01203-6/2008/4 dne 14. 2. 2008.
III. Vsebina koncesije: raba vode za pro
izvodnjo električne energije na vodotokih
Bača, Radoljna, Krka in Vipava z naslednjimi podatki:

Deli vodnih teles (ime površinske
vode, na kateri je del vodnega
telesa, ki se uporablja za
proizvodnjo električne energije)

Občina (ime)

Bača

Tolmin

Radoljna

Lovrenc na
Pohorju

Krka

Ivančna Gorica

Vipava

Nova Gorica

Koordinate
gorvodne meje
dela vodnega
telesa
Yzg /
Xzg / Hzg
416 328
114 808
370,00
528 793
153 106
545,0
483 384
82 130
265,5
403 998
82 243
58,25

Koordinate
dolvodne meje
dela vodnega
telesa
Ysp /
Xsp / Hsp
416 176
114 680
364,00
531 304
155 625
375,0
483 398
82 100
263,6
402 809
82 562
55,40

Vir koordinat: koordinate so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije
v merilu 1:5000.
Nekateri dodatni podatki o pogojih rabe
vode na zadevnih vodotokih so objavljeni
v razpisni dokumentaciji.
IV. Pogoji za pridobitev koncesije
Ponudnik oziroma po uredbi koncesionar
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mora biti fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije,
2. imeti mora plačane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve,
3. da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijski
postopek, ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe in
4. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa ali v teku javnega razpisa
ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opra-

Pretok
Q
(m3/s)

Potencialna letna
energija
Wp (MWh/leto)

1,80

696

0,81

5.746

8,25

830

14,70

3.184
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vljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva.
Zahtevana dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev so navedena v razpisni
dokumentaciji.
V. Prvine prijave na razpis
Prijava na razpis oziroma v nadaljevanju
ponudba za pridobitev koncesije mora biti
izdelana v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter razvrščena
po vrstnem redu in označena z zaporednimi
številkami.
Vsi dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti zvezani z vrvico in zapečateni
tako, da posameznih listov oziroma prilog
ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma
pečata, v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena.
VI. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se v skladu z uredbo podeli za dobo
trideset let. Rok tridesetih let začne teči
z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VII. Zahtevane strokovne podlage, ki jih
zagotovi ponudnik: strokovne podlage s prikazi (Idejna zasnova male HE z ustrezno
finančno analizo) morajo biti izdelane v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
VIII. Zahtevana finančna zavarovanja:
a) Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti
original izpolnjene bančne garancije za resnost ponudbe v višini 5.000,00 €. Bančna
garancija mora biti predložena v obliki in
vsebini, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
b) Ponudnik, ki bo z odločbo Vlade RS
izbran za koncesionarja, bo moral v roku 30
dni od sklenitve koncesijske pogodbe izročiti
koncedentu nepogojno, nepreklicno in na
prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo
za izgradnjo male HE v pogodbenem roku.
Bančna garancija bo morala biti predložena
v obliki in vsebini, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
IX. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev ponudb
Razpisna dokumentacija se pridobi na
Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, in sicer v vložišču/informativni
pisarni pri vodji glavne pisarne Marjeti Trček,
tel. 01/478-73-20 ali na prošnjo, poslano na
elektronski naslov: saso.santl@gov.si. Razpisna dokumentacija se lahko prevzame od
dneva te objave vsak delovni dan med 8. in
16. uro do vključno 6. 6. 2008.
Izpolnjeno ponudbeno dokumentacijo
z vsemi zahtevanimi obrazci, prilogami in
dokazili, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba – Javni razpis za podelitev
koncesije za rabo vode na delu vodnega
telesa vodotoka Bača, Radoljna, Krka in
Vipava za proizvodnjo električne energije«
ter firmo in sedežem pravne osebe oziroma imenom in priimkom in naslovom fizične
osebe, je treba vložiti v zaprti ovojnici na
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana.
Če se ponudnik prijavi za več razpisanih
vodotokov, mora za vsak vodotok izdelati
in predložiti samostojno ponudbo v skladu
s prejšnjim odstavkom.
Ovojnica s ponudbo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana prispeti do vključno 26. 6.
2008 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2008
ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za
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okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub
ljana, v II. nadstropju. Pri odpiranju ponudb
so lahko navzoči ponudniki ali predstavniki
ponudnika, če predložijo pisno pooblastilo
ponudnika.
X. Veljavnost ponudbe: ponudba je veljavna, če je vložena pravočasno in če v celoti vsebuje vse v razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji določene sestavine.
XI. Merila za izbor koncesionarja
Pri izbiri koncesionarja se bodo upoštevala naslednja merila:
1. ponujena višina plačila za koncesijo
– od 0 do 30 točk,
2. razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije – od 0 do 25 točk,
3. predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije – od 0 do
15 točk,
4. popolnost in kvaliteta idejne zasnove
– od 0 do 15 točk,
5. izkazana zmožnost ponudnika, da zagotovi izgradnjo vseh objektov za obratovanje hidroelektrarne – od 0 do 5 točk,
6. strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objekta – od 0 do 5 točk,
7. finančna in poslovna sposobnost – od
0 do 5 točk.
Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je
sestavni del razpisne dokumentacije.
XII. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
vložitev ponudb pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga preko Ministrstva za
okolje in prostor posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
Koncedent si pridržuje pravico, da zavrne vse ponudbe. Zavrne se lahko tudi pravilna in popolna ponudba, če je pri ocenjevanju ponudbe število zbranih točk manjše
od 50% vseh možnih točk.
XIII. Odgovorna oseba za dajanje informacij med razpisom: odgovorna oseba za
dajanje informacij o javnem razpisu je Sašo
Šantl, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-33,
e-naslov: saso.santl@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 631-9/2008
Ob-4083/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07), Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05,
61/06 in 112/07), Resolucije o Nacionalnem
raziskovalnem in razvojnem programu za
obdobje 2006–2010 (Ur. l. RS, št. 3/06),
Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07),
Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06)
in Pogodbe ERA-NET EUPHRESCO št.
036212 z dne 11. 8. 2006, Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET EUPHRESCO
– pilotni mehanizem »virtual common
pot«
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov
v okviru iniciative ERA-NET EUPHRESCO
– pilotni mehanizem »virtual common pot«
(v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih
projektov s področja varstva rastlin za naslednje teme:
A) Erwinia amylovora
B) PSTVd
C) Grapevine FD
D) Ambrosia artemisiifolia
E) Kiln drying
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V tem razpisu sodelujejo naslednje
evropske države (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Slovenija, Španija,
Švica in Velika Britanija.
3.2 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih devetih sodelujočih držav. Do sofinanciranja so
upravičeni nacionalni raziskovalci oziroma
raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu z Zakonom o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05, 61/06 (ZDru-1) in 112/07) in Navodilom za prijavitelje (Applicants' guide for
the EUPHRESCO Pilot Call with »virtual
common pot« funding for transnational research projects).
3.3 Konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav
v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij).
V konzorciju posameznega projekta morajo
sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj
treh različnih sodelujočih držav, od katerih
mora biti en koordinator projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za
izvedbo tega razpisa je do 125.000 EUR.
Sofinanciranje se zagotavlja za izvajanje
največ enoletnega projekta, v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Za posamezne
teme so maksimalna sredstva sledeča:
A) Erwinia amylovora do 30.000 EUR;
B) PSTVd do 30.000 EUR;
C) Grapevine FD do 15.000 EUR;
D) Ambrosia artemisiifolia do 20.000 EUR
in
E) Kiln drying do 30.000 EUR.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS bo predvidoma sofinanciralo najboljše projekte, v katerih sodelujemo
nacionalni partnerji. Najboljši projekti bodo
sofinancirani v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega partnerja in
največ do višine, opredeljene pri posamezni temi.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
projektu, če prijavljeni projekti ne ustrezajo
pogojem razpisa.
5. Obdobje izvajanja projektov in porabe
sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja
izbranih projektov je predvidoma konec oktobra 2008.
Rok trajanja projektov je največ 12 mesecev (1 leto), vsi izbrani projekti se morajo
zaključiti najkasneje v 12 mesecih od začetka izvajanja posameznega projekta. Končno
poročilo s strani konzorcija mora biti zaključeno in predloženo sekretariatu za razpis
EUPHRESCO najkasneje dva meseca po
zaključku projekta.
6. Postopek razpisa
Razpis bo potekal v eni fazi, in sicer:
– glavna prijava (''Full Proposal''), ki
vključuje strokovno presojo in izbiro.
6.1 Način prijave in razpisni roki
Dokumenti, ki jih morata vsebovati popolna prijava so navedeni v prijavnih obrazcih (Application form), skladno z Navodilih
za prijavitelje (Applicants' guide).
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo zavržene.
Popolno prijavo predloga projekta odda
koordinator projekta v imenu celega konzorcija in sicer:
– do 6. 5. 2008 do 17. ure kopijo elektronske prijave na Sekretariat za razpis (Call
Secretariat) na elektronski naslov: euphresco@ages.at;
– do 13. 5. 2008 dve kopiji originalne prijave (papirna verzija) po pošti na naslov
Sekretariata za razpis: AGES (The Austrian
Agency for Health and Food Safety), Institute of Plant Health (PGH), EUPHRESCO Call Secretariat, Spargelfeldstraße 191,
1226 Wien, Austria.
6.2 Ocenjevanje in izbira
Administrativno kontrolo kriterijev ustreznosti prispelih prijav bo izvedel Sekretariat
za razpis.
6.2.1 Strokovna presoja
Popolne prijave, ki bodo zadostile formalnim kriterijem, bodo uvrščene v nadaljnjo evalvacijo odgovornim nacionalnim partnerjem, članom usmerjevalnega odbora za
razpis (Call steering Committee members)
in nadalje v znanstveno presojo s strani neodvisnih mednarodnih strokovnjakov.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so znanstveni in specifični nacionalni kriteriji, ki so podrobneje opredeljeni
v Navodilih za prijavitelje.
Usmerjevalni odbor za razpis pripravi listo predlogov projektov za vključitev v izvajanje in financiranje.
6.2.3.3 Izbira
O izbiri nacionalnih prejemnikov sredstev
odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS bo sofinanciralo le izbrane projekte z udeležbo slovenskih partnerjev do
višine sredstev po posameznih pilotnih projektih, opredeljenih v prvem odstavku točke
4 tega razpisa.
Če se v izbor za financiranje uvrstijo
predlogi pilotnih projektov, v katerih ne sodelujejo slovenski partnerji, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ne
bo sofinanciralo takšnih projektov.
Konzorciji bodo o rezultatih razpisa obveščeni po dokončni odločitvi o financiranju
projektov s strani Sekretariata za razpis,
predvidoma do konca junija 2008.

Št.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani: http://www.euphresco.org/public/calls/virtual.cfm in obsega:
1. navodila za prijavitelje za razpis (applicants' guide),
2. prijavni obrazec (Application form).
8. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo
na Sekretariatu za razpis (CS), elektronski naslov: euphresco@ages.at in pri nacionalni kontaktni osebi na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS na
tel. 01/478-91-23 (Jana Erjavec) v poslovnem času.
Nadaljnje informacije glede razpisa bodo
dosegljive na spletni strani EUPHRESCO
http://www.euphresco.org/.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-104/2007

Ob-4134/08

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor objavlja na podlagi 11. člena
Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02,
41/04 ZVO-1 in 66/07) in skladno z Zakonom o varstvu podzemnih jam (Uradni list
RS, št. 2/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo naravnih
vrednot Postojnski jamski sistem in
Predjamski jamski sistem
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.
III. Predmet koncesije
Predmet koncesije je raba naravnih
vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, ki vključuje vodenje
obiskovalcev po jamah, organiziranje kulturnih prireditev v jamah z namenom popestritve turistične ponudbe, organiziranje
verskih shodov in druge aktivnosti, ki služijo informiranju javnosti o vrednotah narave, na način, ki je v skladu z določbami
Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni
list RS, št. 2/04), Uredbe o koncesiji za
rabo naravnih vrednot Postojnski jamski
sistem in Predjamski jamski sistem (v nadaljnjem besedilu: uredba) in predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave, ob spoštovanju
predpisanih varstvenih in razvojnih usmeritev ter varstvenih režimov, tako da se
ne prizadenejo oziroma uničijo naravne
lastnosti jam, jamski inventar in biotska
raznovrstnost, ter da je zagotovljena varnost obiskovalcev.
Koncesija se nanaša na dele naravnih
vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (v nadaljnjem besedilu:
naravne vrednote):
– ki so za obiskovanje posebej urejeni,
– ki se za ta namen lahko uredijo ob upoštevanju naravovarstvenih pogojev in
– ki jih za obiskovanje ni treba posebej
urediti, se pa lahko obiskujejo.
Koncesija vključuje tudi urejanje naravnih
vrednot za namene, ki so predmet koncesije
na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave in ob upoštevanju naravovarstvenih
pogojev.
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Koncesija obsega tudi rabo jamske infrastrukture in drugih stvari, ki služijo rabi
naravnih vrednot, in so v lasti Republike
Slovenije.
Deli naravnih vrednot iz drugega odstavka te točke razpisa in jamska infrastruktura
ter druge stvari, ki služijo rabi naravnih vrednot iz prejšnjega odstavka, in so v lasti
Republike Slovenije, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
IV. Višina koncesijske dajatve
Koncesionar plačuje za koncesijo za rabo
naravnih vrednot letno koncesijsko dajatev,
ki znaša prvih pet let trajanja koncesije 30%
in naslednjih petnajst let 35% ustvarjenega
letnega prihodka od vstopnin za ogled naravnih vrednot in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo naravnih vrednot, vendar ne
manj kot 1.700.000,00 evrov letno, kar je
minimalna koncesijska dajatev, in ne več kot
3.000.000,00 evrov letno.
Plačilo koncesijske dajatve se zniža za
znesek potrjenih investicijskih vlaganj, investicijskega vzdrževanja in zavarovanja
za jamsko infrastrukturo v jamah in njihovi
neposredni okolici.. Vlaganja v naravne vrednote se izvajajo na sredstvih, ki so v lasti
države in služijo dejavnosti, ki je predmet
koncesije, in lahko znašajo pri minimalni
koncesijski dajatvi največ eno petino te dajatve, oziroma pri višji koncesijski dajatvi tudi
več, skladno z odločitvijo Vlade Republike
Slovenije (v nadaljevanju: vlada).
Način plačila koncesijske dajatve se izvaja na podlagi določil uredbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije
Koncesionar mora ob izpolnjevanju meril
za izbor izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je priglašen oziroma ima pridobljeno registracijo, ki omogoča opravljanje
dejavnosti iz 2. člena uredbe, in sicer za
gostinstvo, rekreacijske, kulturne in športne
dejavnosti, dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov;
2. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem, ki je
postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva;
3. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi;
4. da ni proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe;
5. da je kadrovsko, finančno, organizacijsko in tehnično usposobljen za opravljanje
dejavnosti iz 2. člena uredbe na naravnih
vrednotah;
6. da ima izdelan poslovni načrt za pet let
z razvojno strategijo za čas trajanja koncesije, s katerim izkazuje usposobljenost plačila
koncesnine iz IV. točke tega razpisa;
7. da ima izdelan vsebinski in finančni
predlog programa rabe naravnih vrednot,
za čas trajanja koncesije in za prvih pet
let, skladno s predpisanimi pravili ravnanja
in varstvenimi režimi, ki vključuje usmeritve s področja promocije in trženja naravnih
vrednot in predvidena investicijska vlaganja
v naravne vrednote in jamsko infrastrukturo
za čas trajanja koncesije;
8. da ima izdelan predlog varnostnega
elaborata.
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Izpolnjevanje pogojev se preverja na
podlagi meril za izbor iz VII. točke tega razpisa.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za dobo 20 let od
dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se
lahko podaljša najdlje za 20 let na način in
pod pogoji, določenimi v uredbi in koncesijski pogodbi. Predlog koncesijske pogodbe
je del razpisne dokumentacije.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Pri odločanju o izboru koncesionarja se
kot merila upoštevajo:
1. boniteta prijavitelja, iz katere je razvidna finančna usposobljenost prijavitelja (do
15%);
2. poslovni načrt za obdobje pet let, ki
mora vsebovati razvojno strategijo družbe
za čas trajanja koncesije s poudarkom na
investicijah, in ki vključuje ponujeno višino
koncesijske dajatve (do 30%);
3. predlog programa rabe naravnih vrednot za čas trajanja koncesije in za prvih
pet let, iz katerega je razvidna kadrovska,
organizacijska in tehnična usposobljenost
prijavitelja (do 40%);
4. dosedanja vlaganja v naravne vrednote v skladu z izhodišči, določenimi v zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06
ZDru-1) in uredbi (do 5%);
5. predlagana višina koncesijske dajatve, ki ne sme biti nižja od minimalne koncesijske dajatve (do 10%).
Merila in način uporabe meril, ki vključuje
natančnejšo določitev načina ugotavljanja
kadrovske, organizacijske in tehnične usposobljenosti, so podrobneje razdelani v razpisni dokumentaciji.
VIII. Prednostna merila, ki bodo vplivala
na izbor koncesionarja
Če izkazuje več prijaviteljev po izvedenem vrednotenju najugodnejšo ponudbo na
podlagi meril iz VII. točke tega razpisa, se
opravi vrednotenje še na podlagi prednostnih meril.
Prednostna merila so: višja ponujena
koncesijska dajatev, višja boniteta družbe,
višja stopnja strokovne izobrazbe in interdisciplinarnost ekipe ter višje število usposobljenih strokovnjakov s področja jamarstva in jamskih vodnikov, boljše finančne in
organizacijske sposobnosti, boljša tehnična usposobljenost in razpolaganje z boljšo
opremo za gibanje oziroma vodenje po jami,
naravovarstveno sprejemljivejši program
rabe z zagotovili za investicije, ki so v skladu
z načelom varstva naravnih vrednot. Način
uporabe teh meril je podrobneje razdelan
v razpisni dokumentaciji.
IX. Obvezne sestavine prijave na razpis
Prijavitelj mora v prijavi navesti oziroma
priložiti naslednje listine:
1. navedbo firme oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje;
2. podpisano lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije oziroma, da je vpisan v register
samostojnih podjetnikov, ki lahko opravljajo
dejavnost, ki je predmet koncesije;
3. potrdilo pristojne davčne uprave, da
ima prijavitelj poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme
biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve
prijave;
4. podpisano lastno izjavo, da ni proti
prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
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5. izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti
njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je
povezana z izvajanjem koncesije, in je ta
postala izvršljiva;
6. bančno garancijo prvovrstne banke
za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi poziv, v višini 21.000,00 EUR z veljavnostjo
najmanj 18 mesecev oziroma do sklenitve
koncesijske pogodbe;
7. predlog varnostnega elaborata po
predpisih o varstvu pri delu;
8. poslovni načrt za pet let z razvojno
strategijo za čas trajanja koncesije. Poslovni
načrt mora vsebovati projekcijo izkazov poslovnega izida, izkazov finančnega izida in
izkazov stanja po posameznih letih z vključeno višino koncesijske dajatve; oceno celotnih investicijskih vlaganj po letih in posebej
oceno investicijskih vlaganj, investicijskega
vzdrževanja in zavarovanja v jamsko infrastrukturo (posebej za lastna sredstva in
državna sredstva iz koncesijske dajatve);
obstoječo in predvideno kadrovsko strukturo (sistematizacija) z navedenim številom in
izobrazbo zaposlenih po posameznih letih;
strokovne reference managementa in organizacijsko – tehnično usposobljenost (organizacijsko shemo);
9. revidirana letna poročila za zadnji dve
leti, obrazca BON 1 in BON 2;
10. predlog programa rabe naravnih vrednot za čas trajanja koncesije in za prvih
pet let, razdelan v vsebinskem in finančnem
pogledu in pripravljen za vsako naravno vrednoto posebej ob upoštevanju pogojev in
režimov iz uredbe in določb Zakona o varstvu podzemnih jam, z izkazom ustreznosti
kadrovske, organizacijske in tehnične usposobljenosti za izvajanje predloženega programa rabe naravnih vrednot z usmeritvami
s področja promocije in trženja naravnih vrednot, s predvidenimi investicijskimi vlaganji
v naravne vrednote in jamsko infrastruktrukturo za čas trajanja koncesije;
11. morebitna dokazila o dosedanjih lastnih vlaganjih v naravne vrednote;
12. lastno izjavo s predlogom višine koncesijske dajatve, ki jo je prijavitelj pripravljen
plačati.
Podrobnejša izhodišča priprave in vsebina programa rabe naravnih vrednot so
določena v razpisni dokumentaciji.
X. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za rabo naravnih vrednot Postojnski
jamski sistem in Predjamski jamski sistem«
in imenom in naslovom prijavitelja je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
16. 5. 2008. Prepozno prejete prijave se ne
bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile
pošiljatelju.
Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
komisija za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo naravnih vrednot
Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, imenovana s sklepom ministra za
okolje in prostor, bo javno, dne 20. 5. 2008
ob 12. uri, v veliki sejni sobi v II. nadstropju

Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo biti
navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, zahtevanih s tem razpisom.
XI. Kraj in čas, kjer se lahko dvigne razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložišču Ministrstva za
okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska 48,
v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure in v petek od 8. do
15. ure), od objave razpisa dalje, najkasneje
do 15. 5. 2008, na podlagi potrdila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo,
v višini 500,00 EUR vplačanih na račun št.
01100-6300109972 s sklicevanjem na št.
1825119-7141998-00000002.
Dvig razpisne dokumentacije se potrdi
s pisno izjavo fizične osebe, da dviga razpisno dokumentacijo v svojem imenu oziroma
s predložitvijo pisnega pooblastila pravne
osebe, v čigar imenu fizična oseba dviguje
razpisno dokumentacijo.
XII. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za
podelitev koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski
jamski sistem mora v roku 30 dni po poteku
roka za vložitev prijav pripraviti predlog za
izbiro koncesionarja in ga posredovati Ministrstvu za okolje in prostor, ki po opravljenem upravnem postopku, skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) posreduje Vladi predlog
odločitve o izbiri koncesionarja.
O izboru koncesionarja odloči Vlada
z upravno odločbo.
Vsi prijavitelji bodo o izboru koncesionarja obveščeni takoj po odločitvi Vlade.
Vlada ni zavezana skleniti koncesijske
pogodbe za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem z najboljšim, ali katerimkoli ponudnikom.
XIII. Pooblaščena oseba za dajanje informacij: pooblaščena oseba za dajanje informacij med razpisom je Mladen Berginc,
Ministrstvo za okolje in prostor, Einspilerjeva
6, 1000 Ljubljana (tel. 01/309-45-50).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-30/2008/1
Ob-4141/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/2006 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), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Uradni list RS, št.
74/04, 32/05, 26/06 in 80/07), Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi
v letu 2008) (številka 6319-5/2008-1 z dne
3. 3. 2008), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije (v nadaljevanju: MVZT) v obliki
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
ter Komisariatom za atomsko energijo na
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področju znanstvenih raziskav (Uradni list
RS, št. 14/06 – MP), usmeritev MVZT iz
protokola srečanja MVZT in Komisariatom
za atomsko energijo z dne 7. 12. 2007 v Ljubljani, ter usmeritev MVZT v obliki Dogovora o prenosu sredstev med Ministrstvom
za obrambo RS (v nadaljevanju: MORS)
in MVZT, številka: 4302-60/2006/45 z dne
16. 4. 2008, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in
Komisariatom za atomsko energijo
(CEA) Francoske republike
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 mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov na navedenih področjih:
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni
v karcinogenezo, apoptozo, celični stres ter
regeneracijo tkiv
– Možganski tumorji: imaging in nove
terapije
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve
kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem …)
– Detekcija skritih objektov in eksplozivov
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov,
podaljšanje življenjske dobe, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika,
probabilistične in deterministične varnostne
analize, hude nesreče, nove reaktorske tehnologije)
– Odstranjevanje radioaktivnih odpadkov
(primernost naravnih struktur, migracija nuklidov, inženirske ovire, tehnologije predelovanja jedrskih odpadkov itd.)
– Materiali za izjemne pogoje
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija
Nove tehnologije za energijo
– Materiali za napredne baterije
– Napredni katalizatorji za PEM (polimerne elektrolitske membrane), gorivne celice
– Produkcija vodika, shranjevanje in distribucija.
3. Namen in cilji razpisa: namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem
raziskovalnem in razvojnem programu za
obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št.
3/06) in usmeritvami MVZT v obliki Uredbe
o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju
znanstvenih raziskav omogočiti poglobitev
znanja, znanstveni napredek, gospodarsko
učinkovitost ter hitrejši gospodarski razvoj
Slovenije s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev oziroma nacionalnih
partnerjev.
4. Državi oziroma inštituciji partnerici:
v okviru tega razpisa sodelujeta Republika
Slovenija in Komisariat za atomsko energijo
– CEA (v nadaljevanju: partnerici).

5. Pogoji sodelovanja
5.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo slovenski raziskovalci oziroma nacionalni partnerji s francoskimi raziskovalci
oziroma nacionalnimi partnerji (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo
pogoje iz Uredbe o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav
ter pogoje iz veljavnih predpisov o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Raziskovalci, ki sodelujejo pri projektu,
morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v skladu z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Vodja
projekta mora imeti najmanj 0,1 FTE – 170
prostih raziskovalnih ur.
5.2 Konzorcij: nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni
konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj 2 nacionalna partnerja (iz
vsake partnerice vsaj po en partner).
6. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev za izvedbo
tega razpisa je 420.000 EUR. Realizacija
razpisa je vezana na zagotovitev sredstev
s strani MVZT.
Agencija bo predvidoma sofinancirala
3-5 najbolje ocenjenih projektov. Posamezni projekt bo praviloma sofinanciran največ
do višine 105.000 EUR.
Agencija bo na podlagi tega razpisa sofinancirala najboljše projekte, za katere se
partnerici soglasno odločita, da bosta sofinancirali stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih.
Najboljši projekti bodo sofinancirani v višini največ do 75 odstotkov upravičenih stroškov.
Agencija si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega
razpisa.
Rezultati projekta so javni, z omejitvami,
določenimi z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav
ter s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne
lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo
podatkov.
7. Obdobje porabe sredstev
Predvideni rok začetka sofinanciranja je
1. 10. 2008.
Vsi izbrani projekti se bodo predvidoma
zaključili do 30. 9. 2010.
8. Prijava projektov: popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati
izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije in ustrezne izjave ter mora biti ustrezno
označena.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo na voljo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost RS, delovno področje za mednarodno sodelovanje, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, in na spletni strani
www.arrs.si.
10. Razpisni rok
Rok za oddajo prijave predloga projekta
je 16. 5. 2008.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Javne agencije za

Št.

41 / 25. 4. 2008 /

Stran

1561

raziskovalno dejavnost RS najkasneje zadnji dan razpisnega roka do 14. ure ali pa
so oddane priporočeno na pošto do izteka
navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in/ali ki ne bodo pravilno
označene, bodo vrnjene pošiljatelju.
11. Postopek razpisa
11.1 Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
predlogov projektov ni javno in bo potekalo
predvidoma 21. 5. 2008 na sedežu Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS, delovno področje za mednarodno sodelovanje,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
11.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta in kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11.3 Izbira
Predlog izbora prejemnikov sredstev določi imenovani skupni slovensko-francoski
upravni odbor.
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 31. 8. 2008.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer na tel. 01/400-59-71 (Primož
Pristovšek).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-32/2008-1
Ob-4142/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno 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 znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Avstrije (Uradni list RS, MP, št. 10/99) ter
na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo znanost in tehnologijo v obliki Protokola 4. zasedanja združenega odbora za
znanstveno in tehnično sodelovanje z dne
18. decembra 2006 (podpisan na Dunaju,
Avstrija) ter Metodologije ocenjevanja prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), točka
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje
(št. 6319-5/2008 z dne 3. 3. 2008), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo v letih 2009 in 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
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2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer: krajše obiske do
10 dni in daljše obiske do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala:
a) Mednarodne prevozne stroške slovenskim raziskovalcem-am ob obiskih v Republiki Avstriji;
b) stroške bivanja za kratke obiske – do
10 dni za avstrijske raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana
in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 140/04, 29. 12.
2006 – v nadaljevanju: uredba);
c) stroške bivanja za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***)
ob daljših obiskih (do treh mesecev) in dnevnice do višine določene v uredbi. V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja
v Sloveniji povrne znesek v višini največ do
1.252 EUR mesečno. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska
avstrijskih raziskovalcev. Izbrane raziskovalne organizacije avstrijskim raziskovalcem ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacije dnevnic ob prihodu
v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas
trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
a) projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na prijavnih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije;
b) na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije oziroma zasebni raziskovalci, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in
izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti;
c) slovenski vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Zakon o raziskovalni in
razvojni dejavnosti;
d) predlogi projektov se morajo navezovati na s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, raziskovalne programe ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnem programu EU);
e) prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na naslednja področja: biotehnologija, novi materiali, elektronika, okoljevarstvene vede, medicina,
pravne, družbene in ekonomske vede;
f) pri raziskovalnih projektih morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način
kot ga določita agencija (Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) in ACM (Office for Academic
Co-operation and Mobility, kontaktna oseba:
Agnieszka Molozej).
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ni obrazec (ARRS-MS-AT-04/A/2008) in
(ARRS-MS-AT-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) a) Predlog projekta (do treh strani)
mora vsebovati:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku
z morebitnim opisom sodelovanja,
– hipotezo in definicijo ciljev projekta,
– opis metodologije,
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja,
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
B) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-AT-04/A/2008 v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-avstrija09-10@
arrs.si;
C) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma ostalih projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje
vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in aplikativnost
raziskav;
– potencialne možnosti za vključitev
v raziskovalne projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
obravnava nato pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-avstrijski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep
o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev
števila izmenjav in odobritev pripadajočih
sredstev) izda upravni odbor agencije na
podlagi izbire skupnega slovensko-avstrijskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 104.300 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 in 2010 je vezano
na sprejem finančnega načrta agencije za
navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
9. Predvideni rok začetka izvajanja je
1. januar 2009.
10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne
odpiraj, prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo za obdobje 2009 in 2010« morajo
prispeti v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno ponedeljka, 30. junija 2008, do 12. ure. Za pravilno

oddane prijave se štejejo v roku oddane
prijave, ki so dostavljene v zaprtih ovojnicah
v pisni obliki in po elektronski pošti.
11. Prijave na javni razpis bo po preteku
roka za predložitev prijav odprla strokovna
komisija agencije. Odpiranje vlog bo v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sredo, 2. julija
2008, ob 9. uri.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora predvidoma do decembra leta 2008.
14. Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena
tudi na spletnih straneh agencije, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po
objavi razpisa med 9. in 15. uro v enoti
za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije: Marjetka Primožič in Petja Stanovnik
(tel. 01/400-59-70), (01/400-59-12), e-mail:
petja.stanovnik@arrs.si, e-mail: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-20/2008-2
Ob-4143/08
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
– na podlagi: 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07), 12. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih
raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni
list RS, št. 12/05), Sklepa o izvajanju in
financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije« v obdobju
2006 do 2013 (Šifra sklepa: 6311-1/2005/37
z dne 26. 5. 2006) in Usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj za pripravo Javnega razpisa Ciljnega
raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije« za leto 2008 (številka:
430-49/2008/3 in 631-1/2008/5) objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost Slovenije 2006–2013«
v letu 2008
I. Ime in sedež uporabnikov proračunskih sredstev:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000
Ljubljana in
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za finance, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 56, 1000 Ljub
ljana,
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– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko varnost Republike Slovenije,
Železna 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Ma
sarykova 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica
5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljub
ljana,
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva
27, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za
enake možnost, Tržaška cesta 19 A, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Z razpisom Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije
2006-2013« v letu 2008 (v nadaljevanju:
CRP »Konkurenčnost 2008«) želimo pridobiti raziskovalne projekte, ki bodo podpora
vladi in drugim relevantnim akterjem pri oblikovanju in izvajanju razvojnih politik javnega
interesa.
Razpis temelji na Strategiji razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in predstavlja okvir za določitev
vsebinskih prioritet Javnega razpisa »Konkurenčnost 08«.
Temeljni cilji SRS so naslednji:
– Gospodarski razvojni cilj je v desetih
letih preseči povprečno raven ekonomske
razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca
v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije.
– Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki
človekovega razvoja, socialnih tveganj in
družbene povezanosti.
– Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot
temeljnega kakovostnega merila na vseh
področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva.
– Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem
okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem,
kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država.
Predmet razpisa je izbira raziskovalnih
projektov za prednostne tematike v letu
2008 na petih težiščih CRP, ki odgovarjajo
petim razvojnim prioritetam države, opredeljenih v SRS:
1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast.
2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj
in kakovostna delovna mesta.
3. Učinkovita in cenejša država.
4. Moderna socialna država in večja zaposlenost.

5. Povezovanje ukrepov za doseganje
trajnostnega razvoja.
Razpisani tematski sklopi in teme po težiščih.
1. Težišče 1 – Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
prve prioritete SRS:
– spodbujanje podjetniškega razvoja,
– povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
– povečanje konkurenčnosti storitev,
– povečanje razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb,
– večja internacionalizacija gospodarstva,
– uspešen prevzem evra in vključitev
v evropsko denarno unijo,
– povečati prilagodljivost fiskalne in dohodkovne politike,
– zagotoviti dolgoročno javnofinančno
vzdržnost,
– razvojno prestrukturiranje javnih financ
na prihodkovni in odhodkovni strani.
Tematski sklop:
1.1. Javnofinančna in makroekonomska
politika
Teme:
1.1.1. Dinamični stohastični model splošnega ravnovesja za analizo ekonomske
politike v EMU
Cilji:
Izdelava dinamičnega stohastičnega modela splošnega ravnovesja, pri čemer so
pričakovani rezultati naslednji:
– Uporabnost za analizo šokov na slovensko gospodarstvo;
– Identificiranje učinkov, ki jih ima na slovensko gospodarstvo politika ECB;
– Identificiranje strukturnih povezav ponudbene strani in strani povpraševanja slovenskega gospodarstva v EMU v skladu
s sodobnimi pristopi pri makroekonomskem
modeliranju.
1.1.2. Nadgradnja in prenos mikrosimulacijskega modela
Cilji:
Nadaljnji razvoj, dopolnitve in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela na podlagi
vzorca slovenskih gospodinjstev s povezanimi bazami podatkov iz različnih virov:
– Razvoj dodatnih modulov za dogovorjene preostale socialne transferje oziroma
subvencije;
– Testiranje in izboljševanje posameznih
modulov modela;
– Reševanje problema rednega posodabljanja povezanih baz podatkov;
– Prilagajanje modela in pomoč uporabnikom na različnih ministrstvih pri uporabi
modela za tekoče potrebe.
1.1.3. Izboljšanje stabilizacijske vloge fiskalne politike
Cilji:
Na podlagi analize slovenskih javnih financ in pregleda dobrih praks:
– Predlog sprememb v orodjih načrtovanja oziroma vodenja fiskalne politike in sprememb v fiskalnih inštitucijah, ki bi zagotovile
njeno večjo proticiklično naravnanost;
– Predstavitev možnih rešitev (kot npr.
fiskalna pravila, avtomatični stabilizatorji,
diskrecijsko ukrepanje) z ustreznimi simulacijskimi izračuni, ob upoštevanju določil
Pakta o rasti in stabilnosti;
– Konkretiziranje mehanizmov prilagajanja slovenskega gospodarstva asimetričnim
šokom;
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– Predstavitev možnih rešitev, ki bodo
zagotavljale odmik fiskalne politike od neposrednega vpliva različnih organiziranih
družbenih interesov.
1.1.4 Razvojna usmerjenost javnofinančnih izdatkov in drugih instrumentov javnih
financ v Sloveniji sedaj in v luči reforme
proračuna EU.
Cilji:
– Ocena razvojne usmerjenosti posameznih izdatkov (in drugih instrumentov) javnih
financ v Sloveniji po posameznih razvojnih
prioritetah;
– Določitev realno pričakovanih rezultatov, glede na načrtovane javnofinančne
izdatke;
– Določitev prioritetnih programov trošenja javnofinančnih sredstev, na katerih so
rezultati najugodnejši;
– Oblikovanje metodologije sprotnega
ocenjevanja razvojne usmerjenosti javnih
financ in njena aplikativna uporaba v obdobju 2007–2008;
– Ocena učinkov na gospodarsko rast in
zaposlenost kot posledica politike in ukrepov
na področju raziskovalno razvojne dejavnosti, vlaganj v človeški kapital in spodbujanja
podjetništva;
– Primerjalna analiza razvojne naravnanosti slovenskega proračuna s proračuni
držav Evropske unije v povezavi z reformo
proračuna Evropske unije.
1.1.5. Učinki (de)regulacije cen in analiza
relativnih maloprodajnih cen v Sloveniji
Cilji:
Izdelava strokovnih podlag za ocenjevanje cenovnih in plačnih vidikov razvoja konkurenčnosti Slovenije, kar vključuje:
– Spremljanje razvoja konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva na področju cen
in plač;
– Presojo učinkov odpiranja gospodarstva in s tem povečevanja konkurence na
relativne cene;
– Spremljanje učinkov reguliranja nadzorovanih cen;
– Spremljanje procesov prilagajanja, do
katerih je prišlo po liberalizaciji prej nadzorovanih cen;
– Ugotavljanje manevrskega prostora pri
politiki plač in socialnem dogovarjanju.
1.1.6. Razvoj metodologije in vrednotenje makro-ekonomskih učinkov Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
Cilji:
– Ugotavljanje dejanskih makro-učinkov izvajanja Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja in razvoj metodoloških
orodij, ki bo prilagojen na konkretno družbeno-ekonomski okvir Republike Slovenije, ob
hkratnem upoštevanju strateških ciljev kot
so opredeljeni v tem dokumentu;
– Na osnovi ugotavljanja dolgoročnega
vpliva kohezijskih sredstev na konkurenčnost Slovenije, analizirati kakšno perspektivo ima Slovenija in slovenske regije za
dostop do teh sredstev na srednji in dolgi
rok in kaj bo to pomenilo za vodenje razvoje
politike.
Tematski sklop:
1.2. Nacionalna in sektorska konkurenčnost
Teme:
1.2.1. Delovanje konkurence v slovenskem gospodarstvu ter njeni vplivi na konkurenčnost in inflacijo
Cilji:
Ugotoviti:
– Prisotnost konkurence z značilnimi
oblikami delovanja, vključno s prostimi vsto-
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pi na trg in izstopi iz njega po posameznih
dejavnostih in panogah;
– Prisotnost monopolnih struktur z značilnimi elementi tržne moči po dejavnostih
in panogah;
– Vpliv tržnih razmer na povečevanje
konkurenčnosti dejavnosti in posameznih
panog;
– Izkoriščanje pomembnejše tržne moči
posameznih proizvajalcev v posameznih
panogah pri oblikovanju cen proizvodov in
storitev.
1.2.2. Razvoj konkurenčnosti finančnih
posrednikov v Sloveniji po uvedbi evra
Cilji:
– Analiza konkurenčnosti in konkurence
vseh finančnih posrednikov v obdobju po
uvedbi evra v Sloveniji;
– Identifikacija tistih možnih ovir za razvoj njihove konkurenčnosti, ki izvirajo iz nacionalne zakonodaje ter opredelitev ukrepov
za njihovo odpravo.
1.2.3. Vpliv državnih pomoči na izkrivljanje proste konkurence
Cilji:
Analiza učinkov dodeljenih državnih pomoči na konkurenco na trgu, pri čemer so
pričakovani rezultati projekta v okviru teme
naslednji:
– Ugotoviti vpliv določenih državnih pomoči v obdobju 1998–2006 na konkurenco
in delovanja tržnih zakonitosti;
– Ugotoviti v katerih dejavnostih in panogah je prihajalo zaradi njihove majhnosti
(in monopolnih položajev) do tržnih distorzij
in kako so se le-te odrazile (rast tržne moči,
vstopi in izstopi na trg, rast cen ipd.);
– Opredeliti mehanizme, ki jih morajo dajalci državnih pomoči vgraditi v razpise, da
bo negativnih distorzij čim manj.
1.2.4. Optimiranje proizvodnih postopkov
za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu
Cilji:
– Razvoj optimizacijskega modelnega
orodja za učinkovitejše operativno načrtovanje gospodarjenja na kmetijskih gospodarstvih, priprava baz podatkov, testiranje
modela in možnosti scenarijske analize;
– Proučitev možnost in razvoj koncepta
elektronskega označevanja živali (na primeru drobnice).
1.2.5. Upravljanje z agroživilsko verigo
Cilji:
– Simulacijski modeli v podporo odločanju v živilskih podjetjih. Modeliranje pro
izvodnega procesa z vidika celotne živilske
verige s ciljem, da se zagotovi ekonomsko-učinkovito vodenje, obvladovanje stroškov, povečevanje dodane vrednost;
– Analiza ekonomskega položaja in razvojne perspektive kmetijskega zadružništva.
1.2.6. Konkurenčnost turizma
Cilji:
Pospeševanje produktivnosti kot temeljnega vira konkurenčnosti v turizmu:
Cilji/podteme:
– Upravljanje človeških virov v turistični
gospodarski panogi in postavitev sodobnega modela upravljanja s človeškimi viri: razvoj modela in orodij za sodobno upravljanje
s človeškimi viri s poudarkom na pridobivanju in ohranjanju kadrov in vodenju ter uvedba teh orodij v turistična podjetja.
– Zasnova metodologije za management
odnosov z odjemalci na ravni hotela; razvoj
ustreznih instrumentov za merjenje obstoja
in uspešnosti odnosov z odjemalci.
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– Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij.
1.2.7. Analiza možnosti skupne uporabe
lastnine in zmogljivosti na področju elektronskih komunikacij
Cilji:
– Analiza možnih načinov gradnje širokopasovnih omrežij;
– Analiza ocene uporabe obstoječe infrastrukture za skupne uporabe;
– Oblikovanje navodil graditeljem in
upravljavcem objektov oziroma omrežij na
področju elektronskih komunikacij glede souporabe.
1.2.8. Nemotena preskrbe trga in s tem
povezane stabilnosti cen in blaginja posameznika.
Cilji:
– Primerjalna analiza izbranih članic EU
o organizaciji in delovanju sistema preskrbe
in s tem povezane stabilnosti cen, ter v tem
vidiku zagotavljanje blaginje posameznika;
– Analiza konceptualnih in normativnih
rešitev delovanja sistema preskrbe in s tem
povezane stabilnosti cen v Republiki Sloveniji ter pripraviti konkretne predloge možnih
sprememb.
Tematski sklop:
1.3. Podjetništvo
Teme:
1.3.1. Uvajanje eko-tehnologije v slovenskih podjetjih: možnosti podpore države in
vloga malih in srednjih podjetjih
Cilji:
– Analiza stanja investicij v eko-tehnologije, vpliv na energetsko in snovno učinkovitost (resource efficiency), vloga države
pri spodbujanju investicij v eko-tehnologije
ministrstev, javnih agencij in javnih skladov,
primerjava javnih izdatkov za navedene primere v primerjavi z drugimi državami EU;
– Analiza stanja pri izvajanju okoljske zakonodaje s strani malih in srednjih podjetij,
identifikacija problemov, vrzeli, s katerimi se
srečujejo mala in srednja podjetja;
– Predlogi ukrepov države in podjetij za
odpravo identificiranih problemov, s ciljem
povečati poslovno uspešnost MSP in povečati njihovo okoljsko sprejemljivost.
1.3.2. Vpliv upravljanja na konkurenčnost gospodarskih družb in možnosti institucionalnih sprememb za izboljšanje upravljalske strukture delniških družb
Cilji:
– Analiza učinkovitosti korporacijskih
pravnih institutov pri upravljanju;
– Učinkovitost in modernizacija uveljavljanja delničarskih pravic znotraj enotnega trga EU – implementacija direktive
2007/36/ES z dne 11. 7. 2007 o uveljavljanju
določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi.
2. Težišče 2 – Učinkovito ustvarjanje,
dvosmerni pretok in uporaba znanja za
gospodarski razvoj in kakovostna delovna
mesta
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
druge prioritete SRS:
– povečanje gospodarske učinkovitosti
vlaganj javnih sredstev v raziskave in tehnološki razvoj,
– spodbude za večje naložbe zasebnega
sektorja v raziskave in tehnološki razvoj,
– izboljšanje kakovosti izobraževanje ter
okrepiti njegov prispevek k ustvarjalnosti in
inovativnosti,
– spodbujanje vseživljenjskega učenja,

– večja skladnost med izobraževalno ponudbo in potrebami trga dela oziroma gospodarstva.
Tematski sklop:
2.1. Izboljšanje kakovosti izobraževanja
za večjo ustvarjalnost in inovativnost
Teme:
2.1.1. Procesi regionalizacije in nadaljnji
razvoj slovenskega šolskega sistema
Cilji:
– Vpliv regionalizacije na razvoj šolskega
sistema v Sloveniji in primerjava z nekaterimi evropskimi državami;
– Analiza primerov dobrih praks šolskih
sistemov z vidika regionalizacije;
– Predlog različnih možnosti celovitega
urejanja pristojnosti na področju vzgoje in
izobraževanje (ustanoviteljstvi, viri financiranja, dolžnosti izvajanja investicij in investicijskih vzdrževanj ...).
2.1.2. Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Cilji/ podteme:
(a) Vpliv VIZ na medosebne odnose,
spolne razlike in spolnost ter na nanašajoče tematike (npr. zdravje in nasilje).
(b) Razvoj koncepta medkulturnega dialoga v VIZ.
(c) Državljanska vzgoja.
(d) Možnosti vpliva vzgoje in izobraževanja na odgovorno preživljanje prostega
časa.
(e) Analiza in predlog nadgradnje socialnega vključevanja slepih in slabovidnih oseb
v sistem vzgoje in izobraževanja.
(f) Strokovne podlage za uvajanje medgeneracijskega dialoga na področju vzgoje
in izobraževanja.
(g) Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin.
(h) Analiza in razvoj didaktike uporabe
IKT pri poučevanju in učenju.
(i) S samoevalvacijo šole do višje ravni
informatizirane šole.
(j) Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji.
(k) Priporočila o smiselni uporabi posameznih vrst IKT za slovenske šole.
2.1.3. Modernizacija šole za 21. stoletje
Cilji/podteme:
(a) Analiza organizacijskih principov šole
za 21. stoletje.
(b)Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega
procesa – koncepti načrtovanja kurikula.
(c) Razvoj konceptualnega aparata na
področju vzgoje in izobraževanja.
(d) Vpliv vzgojnega načrta na klimo
v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
(e) Razvoj sistema evalvacije oziroma
ugotavljanja kakovosti izvajalcev programov
usposabljanj za učitelje.
(f) Razvoj instrumentov za priznavanje
različnih vrst znanj.
2.1.4. Ustvarjalnost in inovativnost
v vzgoji in izobraževanju v luči vseživljenjskega učenja
Cilji:
– Analiza stanja na področju ustvarjalnosti in inovativnosti v vzgoji in izobraževanju
v Sloveniji in primerjava z nekaterimi evropskimi državami;
– Nabor primerov dobrih praks v Sloveniji in v tujini,
– Smernice za vzpodbujanje obravnavane tematike v kurikulih;
– Diseminacija rezultatov zainteresirani
javnosti.
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2.1.5. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
Cilji:
– Prikaz različnih konceptov vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj v tujini;
– Predlog strategije VITR;
– Novi didaktični pristopi za uresničevanje koncepta vzgoje in izobraževanja za
trajnostni razvoj (predlog didaktičnih pristopov);
– Publikacija s primeri dobre prakse
v Sloveniji in v tujini in predstavitvijo didaktičnih pristopov;
– Diseminacija rezultatov zainteresirani
javnosti.
2.1.6. Analiza stanja glede bega možganov med raziskovalci
Cilji:
– Analiza stanja: število raziskovalcev
(s poudarkom na mladih raziskovalcih in
mladih raziskovalcih za gospodarstvo), ki
so odšli v tujino in se v Slovenijo niso vrnili,
primerjava s stanjem v EU in primerljivih
drugih državah;
– Analiza dejavnikov, ki so na ta odliv iz
Slovenije vplivali;
– Nevarnosti za nadaljnji odliv izobraženih ljudi.
2.1.7. Modeli managementa visokošolskih zavodov
Cilji:
– Analizirati modele in prakse managementa visokošolskih zavodov v Sloveniji in
v EU;
– Analizirati vlogo in položaj raziskovanja
kot vrednote v visokošolskih zavodih;
– Primerjati učinkovitost različnih modelov in praks managementa visokošolskih
zavodov z vidika zagotavljanja vrhunske kakovosti in konkurenčnosti;
– Poiskati optimalne sinergije akademskega in poslovnega managementa visokošolskih zavodov;
– Razviti učinkovite modele managementa visokošolskih zavodov z umestitvijo
raziskovanja z vidika vključevanja študentov in sodelovanja z uporabniki v okolju ter
internacionalizacije.
2.1.8. Model financiranja visokega šolstva
Cilji:
– Analizirati modele in prakse financiranja visokega šolstva v državah EU in drugih državah z visoko kakovostnim visokim
šolstvom;
– Primerjati učinkovitost različnih modelov in praks financiranja visokega šolstva
z vidika zagotavljanja vrhunske kakovosti in
konkurenčnosti;
– Razviti model učinkovitega financiranja
visokega šolstva za zagotavljanje vrhunske
kakovosti in konkurenčnosti.
2.1.9. Zasnova mreženja izobraževalcev
za vseživljenjsko učenje
Cilji:
– Analizirati mednarodne izkušnje in
opredeliti dobre prakse vseživljenjskega
učenja s poudarkom na sinergiji med formalnim in neformalnim izobraževanjem;
– Analizirati potrebe trga znanja v Sloveniji in prepoznati vrzeli v ponudbi slovenskih
visokošolskih zavodov;
– Analizirati vlogo in položaj znanja in
vseživljenjskega učenja kot vrednot v eksplicitnih in implicitnih vrednotnih orientacijah
v slovenskih podjetjih;
– Opredeliti vlogo in poslanstvo visokošolske institucije v konceptu vseživljenjskega učenja;

– Analizirati priložnosti za vzpostavitev
sodelovanja visokošolskih institucij in ponudnikov nefomalnega izobraževanja.
2.1.1.0. Management znanja v visokošolskem zavodu
Cilji:
– Analizirati modele menedžmenta znanja v visokih šolah;
– Zasnovati modele menedžmenta znanja, ki omogočajo prepoznavanje potreb po
znanju, njegov zajem in odkrivanje novega
znanja ter uporabo znanja;
– Opredeliti dejavnike, ki vplivajo na izbor modela menedžmenta znanja;
– Izvedba pilotskega projekta menedžmenta znanja v visokošolski instituciji v Sloveniji.
2.1.11. Razvoj modela informacijskega
sistema visokega šolstva
Cilji:
– Pregledati potrebne pravne podlage
za posamezne funkcije informacijskega sistema;
– Razviti model informacijskega sistema;
– Predlog zmanjšanja administrativnih
ovir.
2.1.12. Nacionalno ogrodje visokošolskih
kvalifikacij
Cilji:
– Analizirati nacionalna ogrodja kvalifikacij;
– Pripraviti primerjavo med evropskim
ogrodjem kvalifikacij in nacionalnimi ogrodji
kvalifikacij;
– Pripraviti predloge slovenskega ogrodja kvalifikacij za visoko šolstvo z opredelitvijo njihovih prednosti in slabosti;
– Analiza predlogov slovenskega nacionalnega ogrodja kvalifikacij v luči tujih nacionalnih ogrodij kvalifikacij.
Tematski sklop:
2.2. Izboljšanje kakovosti raziskovanja
in razvoja za večjo družbeno in predvsem
gospodarsko učinkovitost in inovativnost
Teme:
2.2.1. Učinkovitost ukrepov za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja skupno
s spremljanjem izvajanja NRRP v tehnološko-raziskovalnem segmentu
Cilji:
Analiza učinkovitosti ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja:
– Evalvacija ukrepov Direktorata za tehnologijo na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo;
– Spremljanje inovativnosti slovenskih
podjetij in analiza ekonomskih značilnosti
slovenskih patentov;
– Stanje inovativnosti v Sloveniji in potrebni instrumenti za njeno povečanje;
– Spodbujanje inovacijske aktivnosti
v državi preko javnih naročil;
– Inovativnost v turizmu;
– Ocena učinkov davčnih sprememb na
področju obdavčitve vlaganj v raziskave in
razvoj in obdavčitve visoko kvalificiranega
dela.
2.2.2. Spremljanje izvajanja Nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa za
obdobje 2006–2010 (NRRP) s poudarkom
na znanstveno-raziskovalnem segmentu
Cilji:
Analiza ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne
dejavnosti:
– Postopek za izbor prednostnih pod
ročij,

Št.

41 / 25. 4. 2008 /

Stran

1565

– Patentiranje v javnih raziskovalnih organizacijah;
– Analiza
evalvacijskih
postopkov
ARRS;
– H-indeks in analiza družbenih in ekonomskih rezultatov in učinkov zaključenih
raziskovalnih programov in aplikativnih projektov (s posebnim poudarkom na analizi
rezultatov za potrebe javnega sektorja preko
financiranja projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov).
Tematski sklop:
2.3. Informacijska družba
Teme:
2.3.1. Razvojno-raziskovalni potencial
na področju IKT v Sloveniji
Cilj:
– Razvoj metodologije ocenjevanja in
spremljanja RR potencialov na področju
IKT v Sloveniji in pregled trenutnega stanja
v primerjavi s stanjem v EU.
2.3.2. Zagotavljanja in upravljanja z avtorskimi pravicami na internetu
Cilj:
– Raziskava modelov celovitega zagotavljanja in upravljanja z avtorskimi pravicami
javnih ustanov na internetu pri čemer bo
upoštevan vidik kreativnosti, poslovni vidik
in vidik javne dostopnosti.
2.3.3. Vidiki razvoja pan-evropskih storitev informacijske družbe
Cilj:
– Raziskava vpliva vzpostavitve enotnega evropskega prostora in učinkovite mobilnosti na različnih področjih družbenega
življenja na razvoj pan-evropskih storitev;
– Priprava izhodišč in konkretnih razvojnih usmeritev za najbolj aktualne pan-evropske e-storitve, ki bodo akterjem razvoja po
posameznih področjih v pomoč pri pripravi
razvojnih projektov.
2.3.4. Uporabniško usmerjene e-storitve
informacijske družbe
Cilj:
– Potrebe uporabnikov glede e-storitev
na različni področjih informacijske družbe
(e-uprava, e-zdravje, e-poslovanje …);
– Predlog oziroma okvirna definicija morebitnih novih inovativnih integriranih e-storitev, ki izhajajo iz potreb, navad in znanja
uporabnikov;
– Analiza možnosti zagotavljanja primerne varnostne ravni pri uporabi e-storitev.
2.3.5. Strokovne podlage za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov
iz javno financiranih raziskav v Sloveniji
Cilj:
Oblikovanje strokovnih podlag za postopno vzpostavitev celovitega sistema odprtega dostopa do digitaliziranih podatkov javno
financiranih raziskav v Sloveniji.
3. Težišče 3 – Učinkovita in cenejša država
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
tretje prioritete SRS:
– povečanje institucionalne konkurenčnosti države,
– povečanje učinkovitosti in kakovosti
delovanja države ter razvoj javno zasebnega partnerstva,
– večja transparentnost javne uprave in
sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov,
– boljše delovanje pravosodnega sistema,
– razvoj nacionalne identitete.
Tematski sklop:
3.1 Pravosodje
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Teme:
3.1.1. Varovanje javnega interesa pri razpolaganju in gospodarjenju s premoženjem
v javni lasti
Cilji:
– Izdelava posebnih mehanizmov varovanja javnega interesa tako pri razpolaganju, kot pri gospodarjenju z javnim premoženjem;
– Razmerje med javno in zasebno lastnino;
– Funkcija instituta javnega dobra;
– Primerjava z ureditvijo javne lastnine
v primerjalnih pravnih ureditvah;
– Opredelitev posebnih vidikov javnega
interesa glede na subjekte lastnine;
– Razmejitev od omejitev zasebne lastnine v javnem interesu;
– Učinkovitost nadzornih mehanizmov
pri preprečevanju zlorabe javne lastnine za
zasebne interese.
3.1.2. Kvantitativni vidiki pravosodja
Cilji:
– Pregled in kritična ocena razpoložljivih kvantitativnih podatkov o slovenskem
pravosodju;
– Empirična analiza učinkovitosti slovenskega pravosodja z vidika sodobne pravno-ekonomske doktrine;
– Predlog ekonomsko smotrnih smernic
za izboljšanje učinkovitosti slovenskega pravosodja.
Tematski sklop:
3.2. Javna uprava – Razvoj sistema učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja
Teme:
3.2.1. Možnosti in ukrepi za znižanje administrativnih stroškov za podjetja in državljane na prioritetnih področjih.
Cilji:
– Opredeliti možnost za znižanje administrativnih stroškov za podjetja na treh prioritetnih področjih za 25% na nacionalni ravni
(delovno pravno področje, področje financ,
okoljevarstveno področje) in EU ravni (13
prioritetnih področij);
– Razvoj in implementacije metodologije za merjenje administrativnih stroškov za
državljane;
– Identifikacija prioritetnih področij merjenja in zniževanja administrativnih stroškov
za državljane (življenski dogodki);
– Znižanje administrativnih stroškov za
državljane na prioritetnih področjih za 25%;
– Razvoj spletne datotečne baze podatkov, ki bo vsebovala rezultate meritev in
opravljene ukrepe za dosego cilja (-25%).
3.2.2. Evalvacija novega plačnega sistema v javnem sektorju
Cilji:
– Znižanje javnofinančnih odhodkov;
– Razvoj in implementacija metodologije
za merjenje delovne uspešnosti v javnem
sektorju;
– Identifikacija prioritetnih področij merjenja in zniževanja javnofinančnih odhodkov;
– Razvoj informacijskega sistema za
analizo in prikaz podatkov o plačah v javnem sektorju za različne potrebe.
3.2.3. Primerjava različnih oblik upravljanja (ravnanja) s premoženjem v lasti države
oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti
z vidika doseganja optimalnih ekonomskih,
funkcionalnih in drugih učinkov za lastnika
premoženja
Cilj:
Določitev osnov za morebitne organizacijske in normativne spremembe na po-
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dročju ravnanja s premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti
3.2.4. Povezovanje svetniških skupin
(mandat 2006–2010) in odnosi med izvršilno
in zakonodajno vejo oblasti v občini
Cilj:
Analiza procesa oblikovanja povezav
v občinah v aktualnem mandatu (2006–10),
ki pomembno vpliva na sposobnost učinkovitega in uspešnega upravljanja občine.
3.2.5. Medobčinsko sodelovanje kot
vzvod učinkovitejše investicijske dejavnosti občin
Cilj:
Analiza vrste normativnih oblik povezovanja občin ter prakso slovenskih občin.
3.2.6. Pravni pojem fizičnega subjekta
v kmetijstvu
Cilji:
– Analiza možnosti vzpostavitve enovitega pravnega okvira kmetije in definicije
kmetije za namen izvajanja skupne kmetijske politike in za izvajanje ukrepov na drugih področjih delovanja države (področje
socialne politike, finančnih oziroma davčnih
zadev ipd.);
– primerjalna analiza definicije kmetije
z izbranimi državami EU za namene izvajanja javnih politik.
4. Težišče 4 – Moderna socialna država
in večja zaposlenost
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
četrte prioritete SRS:
– večja prilagodljivost trga dela tako na
strani delojemalca kot delodajalca;
– modernizacija sistemov socialne zaščite;
– zmanjševanje družbene izključenosti in
socialne ogroženost.
Tematski sklop:
4.1. Socialna kohezivnost in socialna
država
Teme:
4.1.1. Vpliv premoženja na neenakost
v Sloveniji
Cilj:
Opredelitev metodologije ugotavljanja
premoženja in razlik v premoženju ter vpliv
premoženja na neenakost.
4.1.2. Revščina in materialna deprivacija
starejšega prebivalstva
Cilj:
Priprava ustreznih ukrepov za zmanjševanje problema revščine starejših pri čemer
je potrebno problem revščine starejših temeljito analizirati in ugotoviti:
– Kaj in koliko (ter zakaj) se spremeni
v starosti (v ekonomskem smislu);
– V kolikšni meri starost (in upokojenski
status) vplivata na revščino in materialno
deprivacijo;
– Kolikšna in kakšna je povezava med
revščino in materialno deprivacijo;
– Razlike med aktivnimi in neaktivnimi
v mejnih letih (55–65 let).
4.1.3. Socialna varnost starejših kmečkih
prebivalcev
Cilji:
– Učinkovitost dosedanjih politik zagotavljanja socialne varnosti;
– Identificiranje in ovrednotenje dejavnikov posameznih politik;
– Smernice za izboljšanje in večjo učinkovitost sektorskih politik na tem področju.
4.1.4. Analiza sistema preventive in
obravnave ter pojavnosti nasilja v zasebni
sferi in partnerskih odnosih

Cilji:
– Preveriti potrebe žrtev;
– Raziskati ali je obstoječ sistem socialne zaščite primeren in dovolj dostopen za
vse najpogostejše skupine žrtev (ženske,
invalidne osebe, starejše osebe, otroci).
Tematski sklop:
4.2. Trg dela
Teme:
4.2.1. Aktivne politike zaposlovanja
Cilj:
– Ocena učinkovitosti politike zaposlovanja, predvsem ocene učinkov aktivne politike zaposlovanja na stanje na trgu dela (makroekonomsko) in evalvacije (mikro učinki)
posameznih največjih programov aktivne
politike zaposlovanja (javna dela, programi
izobraževanja in usposabljanja, subvencionirane zaposlitve ...).
4.2.2. Deregulacija poklicev
Cilji:
Predlogi sprememb zakonskih in podzakonskih aktov za deregulacija poklicev in
določiti okvir poklicev javnega interesa, ki
bodo ostali regulirani.
4.2.3. Predvidevanje potreb po kompetencah (»skill needs«)
Cilji:
– Analiza možnosti za učinkovito spremljanje potreb po znanjih;
– Zagotavljanje učinkovitih prilagajanj
programov, mednarodna umestitev Slovenije na tem področju.
4.2.4. Vpliv sektorske realokacije delovne sile na gospodarsko rast v Sloveniji
Cilji:
– Razviti nov koncept sektorske razčlenitve narodnega gospodarstva, ki ne bo omogočal zgolj analize seljenja proizvodnih dejavnikov (dela) med posameznimi gospodarskimi dejavnostmi (kot to omogoča uporaba
NACE klasifikacije), ampak bo omogočal
tudi analizo selitve proizvodnih dejavnikov
znotraj gospodarskih dejavnosti od slabših
k boljšim podjetjem;
– Analizirati proces selitve delovne sile
med tako opredeljenimi sektorji slovenskega
narodnega gospodarstva;
– Oceniti nesorazmerja v realokaciji
ključnih proizvodnih dejavnikov med tako
opredeljenimi sektorji in proučiti zaviralni
učinek teh nesorazmerij za gospodarsko
rast;
– Razvoj predlogov razvojne politike, ki
naj zmanjšuje sektorska nesorazmerja pri
realokaciji proizvodnih dejavnikov s ciljem
maksimirati gospodarsko rast na agregatni
ravni.
4.2.5. Analiza institucionalne strukture
trga dela v Sloveniji – trg dela kot konkurenčni dejavnik Slovenije
Cilji:
– Analiza obstoječega stanja na starni
ponudbe in povpraševanja po delu;
– Analiza ukrepov ekonomske politike na
povpraševanje in ponudbo po delu;
– Simulacija načrtovanih ukrepov, ki bi
prispevali k fleksibilnejši strukturi trga del;
– Sektorska realokacija zaposlenih;
– Proučitev posledic uvedbe sistema
varne fleksibilnosti v Sloveniji.
Težišče 5 – Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Razpisane raziskave naj bi nudile podporo vladi pri oblikovanju in izvajanju politik za
doseganje naslednjih ključnih ciljev v okviru
pete prioritete SRS:
– trajno obnavljanje prebivalstva,
– skladnejši regionalni razvoj,
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– zagotavljanje optimalnih pogojev za
zdravje,
– izboljšanje gospodarjenja s prostorom,
– integracija okoljevarstvenih meril
v sektorske politike (transport, energetika,
davčna politika, tehnološka politika) in potrošniške vzorce,
– razvoj nacionalne identitete in kulture.
Tematski sklop:
5.1. Podnebno-energetski paket in prilagajanje podnebnim spremembam
Teme:
5.1.1. Analiza ukrepov za energetsko sanacijo obstoječih stanovanjskih stavb z vidika stroškov in dosegljivih prihrankov
Cilji:
– Raziskati in oceniti ekonomski vidik
možne energetske sanacije stavb (na podlagi ocene stroškov za izvedbo sanacije in
ocene dosegljivih prihrankov zaradi manjše
rabe energije);
– Ocena vračilne dobe investicije v izvedbo teh ukrepov.
5.1.2. Tehnologije v kmetijski pridelavi za
prilagajanje podnebnim spremembam
Cilji:
– Razvoj in uvajanje okoljsko sprejemljivih pridelovalnih sistemov obstoječih in alternativnih (novih) proizvodov, prilagojenih
novim/spremenjenim podnebnim razmeram;
– Izdelava metodologije vrednotenja vrednosti travinja, vzpostavitev sistema spremljanja, ukrepi prilagajanja podnebnim spremembam;
– Proučevanje vplivov klimatskih sprememb na pojavnost bolezni živali in rastlin,
razvoj in uvajanje sodobnih metod za obvladovanje tveganj, ukrepi za preprečevanje,
prilagajanje;
– Analiza avtohtonega genskega potenciala kmetijskih rastlin, možnosti uporabe
za žlahtnenje rastlin, prilagojenih klimatskim
spremembam;
– Vpliv različnih praks (sonaravnega)
kmetovanja na ohranjanje biodiverzitete in
druge komponente trajnostnega razvoja,
ukrepi za ohranjanje biodiverzitete, ukrepi
za ohranjanje in izboljšanje rodovitnosti tal.
5.1.3. Ekonomski vidiki prilagajanja kmetijstva
Cilji:
– Presoja programov in ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb;
– Ocena stroškov prilagajanja posameznih proizvodnih tehnologij in njihova ekonomska optimalizacija;
– Ukrepi prilagajanja na ranljivih kmetijskih območjih.
5.1.4. Okoljski vidiki prilagajanja podnebnim spremembam in ukrepov za blaženje
podnebnih sprememb
Cilji:
– Ocene možnosti prestrukturiranja pro
izvodnje zaradi okoljskih omejitev;
– Razvoj in uporaba preventivnih ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov
kmetijstva na podnebje;
– Ocena vodnih perspektiv na območju
Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski
proizvodnji.
5.1.5. Obnovljivi viri in kmetijstvo
Cilji:
– Razvoj celovitih tehnoloških rešitev za
proizvodnjo energije v kmetijstvu;
– Razvoj rešitev za učinkovitejšo rabo
energije v kmetijstvu;

– Alternativni kmetijski proizvodi kot vir
energije.
5.1.6. Okoljski vidik gozdov
Cilji:
– Pomen gozdov za blaženje podnebnih
sprememb;
– Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi
podnebnim spremembam;
– Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na eko-sistemski, vrstni in genski
ravni;
– Ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdov;
– Krepitev varovalne vloge;
– Populacijska dinamika prostoživečih
živali v gozdovih.
5.1.7. Napovedovanje sprememb in scenariji blaženja in prilagajanja podnebnim
spremembam
Cilji:
– Izdelava biološkega, klimatskega,
tehnološkega, ekonomskega in političnega
okvirja;
– Sistematična ureditev podatkovnih
baz, pridobitev dodatnih podatkov;
– Matematični modeli za napovedovanje;
– Scenarijska analiza.
5.1.8. Razvojni, ekonomski, tehnološki
in družbeni vidiki prehoda v nizko-ogljično
družbo
Cilji:
– Študija različnih možnosti prehoda Slovenije v nizko-ogljično družbo na podlagi
razvojnih scenarijev;
– Analiza uspešnosti izvajanja obstoječih zavez in programov (npr.: Operativni
program zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov, Nacionalni akcijski načrt energetske
učinkovitosti in predpisov Energetsko-podnebnega paketa EU, SET plan).
5.1.9. Vpliv okolice na izvedbo in obratovanje HE na Savi in optimizacija obratovanja
Cilji:
– Razvoj ekspertnega sistema, s katerim bo mogoče na osnovi vremenskih napovedi napovedati pretoke Save in njenega
porečja, ki ga bo mogoče uporabiti za optimizacijo obratovanja HE na Savi ter NEK
razvoj prediktivnega vzdrževanja za hidroelektrarne;
– Raziskava plovnosti reke Save do območja jezu HE Mokrice;
– Raziskava hidrologije in hidrogeologije; določitev ribjih stez; izvedba geoloških
analiz in analiz materiala; (proda) za potrebe gradnje in drugo uporabo mineralnih
materialov;
– Analiza sedimentov (mulj …), analiza
plavja.
5.1.10. Strateška presoja vpliva jedrske
energetike v primerjavi z ostalimi distribuiranimi viri na Slovensko gospodarstvo in
elektroenergetsko omrežje
Cilji:
– Analiza vplivov na obremenjenost prenosnega omrežja, vpliv na stabilnost omrežja in zanesljivost oskrbe;
– Pregled različnih vidikov uporabe jedrske energije na konkurenčnost in uspešnost
slovenskega gospodarstva;
– Analiza ekonomskih vidikov investicij
na področju jedrske energetike v primerjavi
z ostalimi distribuiranimi viri;
– Ovrednotenje pomena jedrske energetike za zagotavljanje uvozne neodvisnost
in stabilnosti preskrbe z električno energijo
v primerjavi z ostalimi distribuiranimi viri;
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– Analiza predpogojev za umeščanje jedrskih elektrarn v manjše elektroenergetske
sisteme;
– Analiza optimizacije obratovanja jedrskih elektrarn;
– ocena možnosti ekonomične in ekološke izrabe domačih jedrskih virov energije
v primerjavi z ostalimi distribuiranimi viri;
– Analiza stanja na mednarodnem trgu
novih tipov energetskih jedrskih reaktorjev
(razvoj in izboljšave energetskih jedrskih
reaktorjev);
– Pregled napredka in razvoja novih tipov energetskih jedrskih reaktorjev III. generacije (napredni lahko-vodni reaktorji) in
IV. generacije (boljša ekonomija, večji termični izkoristek, podpora zaprtemu gorivnemu ciklu);
– Vključevanje novih energetskih jedrskih reaktorjev v jedrski gorivni cikel;
– Povezava napredka pri raziskavah
iz področja nadzorovane jedrske fuzije za
energetske reaktorje.
5.1.11. Jedrski objekti in družbena sprejemljivost
Cilji:
– Analiza odziva javnosti in stanja (poklicne) usposobljenosti lokalnega prebivalstva (predvsem trenutno nezaposlenega) ter
izdelava projekcije potreb po kadrih v primeru umeščanja jedrskega objekta v območju
ožje in širše lokalne skupnosti in proučitev
možnosti prekvalifikacij in dodatnega usposabljanja (ter izobraževanja) lokalnega prebivalstva;
– Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih
objektov;
– Izdelava postopkov in projektov za sodelovanje lokalne javnosti pri neodvisnem
nadzoru morebitnega vpliva na okolje in prebivalce zaradi obratovanja jedrskih objektov;
– Analiza ekonomskih učinkov;
– Opredeliti moderne oblike ravnanja
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom in analizirati vpliv zaprtega
gorivnega cikla ter sodobnega ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi
odpadki na kapaciteto trajnega odlagališča
radioaktivnih odpadkov;
– Ovrednotenje potrebnih tehnoloških
raziskav na področju zaprtega gorivnega
cikla, ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki.
Tematski sklop:
5.2 Skladnejši regionalni razvoj in izboljšanje gospodarjenja s prostorom
Teme:
5.2.1. Izobraževanje o grajenem okolju
za trajnostni razvoj Slovenije
Cilji:
– Analiza vloge izobraževanja o gra
jenem okolju v konceptu trajnostnega razvoja;
– Izhodišča za prilagajanje načinov posredovanja arhitekturnih vsebin;
– Pomen kvalitete bivanja v splošni javnosti, še posebej otrok in mladostnikov;
– Določiti stopnjo kompleksnosti izobraževalnih vsebin o grajenem okolju in didaktičnih metod ter orodij glede na razvojne
sposobnosti ciljne publike;
– Oceniti stopnjo osveščenost otrok oziroma mladostnikov o »trajnostnih arhitekturnih« temah, ter usposobljenost vzgojiteljev
in učiteljev za posredovanje znanja s področja grajenega okolja v povezavi s trajnostnim razvojem;
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– Oceniti vključenosti vsebin grajenega
okolja v izobraževalnih programih vrtcev,
osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.
5.2.2. Večnamenskost Registra nepremičnin v podporo povečanja institucionalne
učinkovitosti in izboljšanja kakovosti storitev
Cilji:
– Možnosti povečanja institucionalne
učinkovitosti in izboljšanja kakovosti storitev;
– Analiza možnosti za učinkovitejše gospodarjenje in upravljanje s prostorom in
nepremičninami;
– Izboljšave kakovosti in popolnosti podatkov ter racionalizacija zbiranja in ažuriranja podatkov o nepremičninah v različnih
institucijah, predvsem na državni ravni.
5.2.3. Izboljšanje gospodarjenja z gospodarsko javno infrastrukturo za doseganje
uravnoteženega trajnostnega razvoja
Cilji:
Razviti model delovanja sistema za zaščito infrastrukture s ciljem:
– varovanja okolja,
– varovanja zdravja (zaščita ljudi pred
poškodbami),
– varovanje infrastrukture pred poškodbami in uničenjem.
5.2.4. Evidentiranje stvarnopravnih pravic na gospodarski javni infrastrukturi za potrebe učinkovitejšega gospodarjenja s prostorom
Cilji:
– Razviti logični model delovanja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
kot tretje nepremičninske evidence, s ciljem,
da ustrezno evidentiran objekt nudi pravno
varnost lastnikom infrastrukture;
– Izdelati predlog in akcijski načrt organizacijskih sprememb na tem področju.
5.2.5. Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij
Cilji:
– Ovrednotenje razvojnih potencialov razvojnih regij oziroma pokrajin v kontekstu
nove evropske in evroregionalne dimenzije
in razvojnih pričakovanj z oceno možnosti povezovanja razvojnih potencialov regij
v okviru širših funkcionalnih regij oziroma
gravitacijskih središč, katerih meje ne bodo
razumljene le znotraj Slovenije, ampak širše;
– Napoved razvojnih scenarijev funkcionalnih regij in Slovenije kot celote v okviru
predlaganih rešitev.
5.2.6. Analiza primernosti posega v prostor z brezžičnimi sistemi
Cilji:
Analiza okoljsko – prostorskih pogojev, ki
morajo biti izpolnjeni za gradnjo brezžičnih
sistemov.
5.2.7. Zavarovana območja v Sloveniji in
njihova vloga pri ohranjanju narave in doseganju trajnostnega razvoja
Cilji:
– Analiza vloge regionalnih virov (ekonomskih, socialnih in okoljskih) pri doseganju trajnostnega razvoja po različnih tipih
zavarovanih območij in izvedba študije na
konkretnem primeru;
– Predlogi za ekonomsko učinkovito vlaganje javnih sredstev po tipih regionalnih
virov;
– Analiza področja urejanja prostora zavarovanih območjih in izdelava usmeritev za
spremembe s ciljem boljšega sodelovanja
vseh pomembnejših nosilcev prostora pri
prostorskem načrtovanju.
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5.2.8. Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni
Cilj:
Razvoj metodologije razvojnega programa pokrajine, ki bo ustrezala pristojnostim,
ki jih bodo imele pokrajine.
5.2.9. Digitalne kartografije in algoritmi
za prostorsko in vsebinsko izboljšavo geokodirnih podatkov za potrebe varovanja tal
in okolja
Cilji:
– Razvoj in preskušanje metod digitalne
kartografije za izdelavo pedološke karte z izboljšano natančnostjo;
– Povezava obstoječih talnih informacijskih baz in njihova nadgradnja v prostorski
talni informacijski sistem;
– Izbor bistvenih PTF za pridobitev posodobljenih, nadgrajenih podatkov kakovosti
tal, in za obravnavo groženj tlem, ki so značilne za Slovenijo.
Tematski sklop:
5.3. Varstvo okolja in integracija v sektorske politike.
Tema:
5.3.1. Uporaba sonaravnih metod pri celovitem upravljanju z vodami
Cilji:
Opredelitev možnih sonaravnih metod
za:
– Čiščenje odpadnih voda;
– Izboljšanje poplavne varnosti in blažitev posledic suše;
– Večnamenskost vodnih ekosistemov
s poudarkom na zagotavljanju dobrega ekološkega stanja vodnih in obvodnih ekosistemov in njihova uporaba v lokalnem okolju
s poudarkom na zagotavljanju trajnostne
vodo-oskrbe in izboljšanju prilagajanja ekstremnim hidrološkim pojavom.
Tematski sklop:
5.4. Trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo in
varna hrana
Teme:
5.4.1. Posebni proizvodi in funkcionalna
hrana
Cilji:
– Razvoj živil za posebne namene (funkcionalna hrana, hrana za ljudi s posebnimi
potrebami ...);
– Raziskave v podporo konkurenčnosti
certificiranih oblik kmetijske pridelave, prireje in predelave ter njihovi okoljski ustreznosti;
– Analiza trga posebnih proizvodov;
– Samonikla funkcionalna hrana (samonikle rastline …);
– Visokovredni stranski produkti v pro
izvodnji hrane in možnosti njihove upo
rabe.
5.4.2. Veterinarske in fito sanitarne raziskave v podporo pridelavi varne hrane
Cilji:
– Razvoj metod za obvladovanje tveganja pri pridelavi varne hrane, metode detekcije, predlogi učinkovitih preventivnih
ukrepov;
– Ocene tveganja uporabe pripravkov pri
reji živali in rastlinski pridelavi za okolje, predlogi ukrepov;
– Razvoj, optimizacija in implementacija
okoljsko sprejemljivejših načinov zatiranja
rastlinskih škodljivih organizmov.
5.4.3. Kakovost in varnost živil, pridelanih na potencialno tveganih območjih za
pridelavo

Cilji:
– Evidentiranje potencialno tveganih območij, ocena kakovosti in varnosti živil na teh
področjih, predlogi ukrepov;
– Tehnološke rešitve za zmanjšanje kontaminacije in razvoj metod za sledenje virom kontaminacije kmetijskih in živilskih pro
izvodov.
5.4.4. Učinkovitosti ukrepov kmetijske politike in politike razvoja podeželja
Cilji:
– Ex-ante in ex-poste analize učinkov
kmetijske politike;
– Vrednotenje učinkov politike razvoja
podeželja;
– Socio-ekonomske raziskave v podporo
politiki razvoja podeželja;
– Prostorski učinki kmetijske politike in
politike razvoja podeželja;
– Analiza strukture podpor, ocena učinkov
in njihova ustreznost, pozitivne prakse in problemi izvajanja.
5.4.5. Kmetijska dejavnost na degradiranih območjih
Cilji:
– Ocena omejenosti izvajanja osnovne
kmetijske dejavnosti na degradiranih območjih;
– Možnosti prestrukturiranja kmetijskih
gospodarstev za posamezna specifična območja, dobre prakse in modeli uporabnih rešitev, priporočila za ukrepanje.
5.4.6. Trajnostna raba kmetijskega prostora in tal
Cilji:
– Analiza in vrednotenje vpliva urbanizacije na spremembo rabe kmetijskih zemljišč
v Sloveniji;
– Izdelava in uvajanje orodij za napovedovanje in spremljanje onesnaževanja okolja
kot posledica kmetijskega onesnaževanja;
– Vplivi načina rabe kmetijskih tal na emisije toplogrednih plinov v različnih talnih in
klimatskih razmerah;
– Analiza možnih ukrepov za zmanjševanje emisij iz kmetijskih površin, pri različnih
načinih ali intenzivnosti rabe.
5.4.7. Trajnostna raba in upravljanje
z genskimi resursi v ribištvu
Cilji:
– Analiza stanja in ocene ogroženosti avtohtonih vrst rib;
– Razvoj sistema spremljanja stanja ogroženosti;
– Izdelava strokovnih podlag za predloge
ukrepov trajnostne rabo in upravljanja.
5.4.8. Razvoj tehnologij v ribištvu za vzdrževanje naravnih ekosistemov
Cilji:
– Analiza stanja ter možnosti ukrepov za
prilagajanje različnim spremenjenim razmeram v vodnih telesih skladno s trajnostnim
razvojem.
5.4.9. Gozdnogojitvene raziskave
Cilji:
– Ugotavljanje proizvodnih sposobnosti
gozdnih rastišč;
– Ohranitvena ekologija gozdnih drevesnih vrst;
– Reakcijska sposobnost gozda na gozdnogojitvene ukrepe;
– Pomen gozdnogojitvenih ukrepov v sonaravnem gospodarjenju z gozdovi.
5.4.10. Gozd in gospodarske dejavnosti
Cilji:
– Gospodarska dejavnost v varovanih območjih gozdov;
– Možnosti in omejitve pri povečevanju
izkoriščenosti proizvodnega potenciala gozdov v Sloveniji;
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– Optimizacija omrežja gozdnih prometnic za sonaravno gospodarjenje z go
zdovi;
– Razvoj tržnih oblik prodaje gozdnih lesnih sortimentov;
– Razvoj okolju prijaznih tehnologij pridobivanja lesa;
– Učinkoviti načini odpravljanja posledic
naravnih ujm velikega obsega v gozdovih
v obstoječih razmerah organiziranosti gozdarstva.
Tematski sklop:
5.5. Zagotavljanje optimalnih pogojev za
zdravje
Teme:
5.5.1. Podpora oblikovanju in izvajanju
sektorskih in medsektorskih politik za varovanje in krepitev zdravja
Cilji:
– Zbiranje in primerjalna analiza podatkov o vedenjskem slogu in vedenjih povezanih z zdravjem odraslih prebivalcev Slovenije s predlogom ukrepov;
– Opredelitev možnosti za krepitev funkcionalnih sposobnosti starostnikov s predlogom ukrepov;
– Analiza stanja in rabe zdravstvenih
storitev romske populacije s poudarkom na
zdravstvenem varstvu žensk in otrok;
– Opredelitev varovalnih dejavnikov pred
tveganimi oblikami vedenja med mladimi
s predlogi ukrepov;
– Analiza varovalnih dejavnikov pred zlorabo alkohola med mladostniki, analiza dosedanjih ukrepov ter predlogi priporočil.
5.5.2. Vpeljava funkcionalnih orodij za
oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih
sredstev in sistem upravljanja
Cilji:
– Identifikacija glavnih poti in virov onesnaževanja s fitofarmacevtskimi sredstvi
(FFS) v slovenskem okolju a pilotnem primeru;
– Testiranje učinkovitosti izvajanja varstvenih ukrepov za zmanjševanje onesnaženja s FFS v obravnavanih vodnih virih;
– Preverjanje zanesljivosti napovedi/ocen
tveganja in uporabnosti orodij na vseh treh
ravneh (kmetija, povodje, država);
– Priprava priporočil za uvedbo in izvajanje preventivnih varstvenih ukrepov ter
nadzor nad izvajanjem omilitvenih strategij,
s ciljem zmanjšati onesnaženje s FFS;
– Priprava vsebin in izvedba izobraževanja vseh zainteresiranih deležnikov z namenom vpeljave uporabe orodij ter ugotovitev
potreb za morebitno nadgradnjo ali prilagoditev teh orodij posameznim skupinam
uporabnikov
Tematski sklop:
5.6. Razvoj nacionalne identitete in kulture
Tema:
5.6.1. Umetnostnozgodovinska topografija
Cilj:
Celovita evidenca in vrednotenje umetnostnih spomenikov in vključitev v evropske
umetnostnozgodovinske preglede.
Tematski sklop:
5.7. Učinkovita prometna politika
Teme:
5.7.1. Raziskava dejavnikov, ki vplivajo
na varnost cestnega prometa v RS
Cilj:
Na podlagi ugotovljenega »vzorca obnašanja« korigirati in dopolniti obstoječe programe varnosti cestnega prometa ter akcijske programe varnosti (predvsem na podro-

čju preventivnega delovanja). Poudarek na
analizi zakonodaje in ugotavljanju potreb po
spremembi v kaznovalni politiki.
5.7.2. Intermodalna transportna povezava Jadran-Sava
Cilji:
– Strokovne podlage za pripravo strateških odločitev glede vzpostavitve najustreznejše intermodalne transportne povezave
med pristaniščem za mednarodni pomorski
promet v Kopru in bodočim rečnim pristaniščem za mednarodni promet pri Brežicah
na Savi;
– Primerjava možnih tehničnih in prostorskih rešitev intermodalne transportne poti
v funkciji nadomestne povezave za manjkajoči del celinske vodne poti med Jadranskim morjem in reko Savo po slovenskem
ozemlju;
– Pridobitev potrebnih strokovnih utemeljitev za oblikovanje predloga o uvrstitvi transportne celinske vodne poti po mednarodni
reki Savi.
5.7.3. Razvoj modelov za upravljanje
prometnih tokov
Cilji:
– Izdelava celovitega prometnega modula z ustreznim izračunom virov in intermodalnosti povezav in virov;
– Izdelava modela zbiranja podatkov
o prometnih tokovih v vseh transportnih sistemih.
5.7.4. Razvoj raziskovalnih potencialov
na področju prometa in vzpostavljanje prostora za povezovanje raziskovalne, gospodarske in upravne sfere
Cilj:
Vzpostavitev mreže akterjev slovenskega raziskovanja na področju prometa
s ciljem uveljavljanja primerjalne prednosti
domačih raziskovalnih potencialov v raziskovalnem prostoru EU.
Tematski sklop:
5.8. Zagotavljanje jedrske varnosti
Teme:
5.8.1. Varnostna vprašanja tehnologij jedrskih in sevalnih objektov
Cilji:
– Zagotoviti potrebna znanja za spremljanje in ovrednotenje področij nadzora in
obvladovanja staranja objektov;
– Možnosti podaljševanja življenjske
dobe jedrskih objektov;
– Zanesljivosti digitalnih regulacijskih
sistemov v jedrskih objektih;
– Vpliva človeškega faktorja pri vodenju
kompleksnih sistemov;
– Za varnost pomembnih fizikalnih procesov v jedrskih objektih (reaktorska fizika,
termohidravlika, materiali, korozija, erozija,
trdnostni problemi ipd.);
– Metod zagotavljanja zanesljivosti in
varnosti jedrskih objektov (verjetnostne,
deterministične ipd.) in novih jedrskih tehnologij.
5.8.2. Varno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
Cilj:
Priprava metod za analizo primernost
naravnih struktur za preprečevanje širjenja radionuklidov, zagotavljanje varnosti in
trajnosti inženirskih pregrad in tehnologije
predelave in odlaganja radioaktivnih odpadkov.
5.8.3. Nadzor radioaktivnosti v življenjskem okolju
Cilj:
Priprava metod za analizo razširjanje radioaktivne kontaminacije v specifičnih oko-
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ljih, optimizacijo dekontaminacijskih metod,
strategijo ravnanja v primeru izrednega dogodka z radioaktivno kontaminacijo okolja,
ovrednotenje notranjih in zunanjih doz in organizacijo pomoči obsevanim osebam in razvoj sistema radiološke zaščite, ki na državi
ravni povezuje delovanje pristojnih služb.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
s predpisi agencije.
b) Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta.
c) Vodja projekta mora imeti doktorat
znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj
en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oziroma knjigi, kar je razvidno iz baze
SICRIS.
d) Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 85 raziskovalnih ur.
e) Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za
vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na razpisu samo v eni prijavi.
f) Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu
navedene samostojne priloge, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Pogoja pod točko b) in d) morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe Pogoj pod
točko d) ne velja za direktorje javnih raziskovalnih zavodov. Nepravočasno in nepravilno
označenih prijav komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
IV. Osnovna merila za izbor projektov
Pri razvrščanju predlogov projektov na
prednostni seznam posameznega področja
bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:
1. večjo skladnost prijave z razpisanimi
cilji,
2. boljšo raziskovalno kakovost predloga
projekta ter
3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta
(časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).
Metodologija ocenjevanja prijav na javni
razpis za izbiro raziskovalnih projektov CRP
»Konkurenčnost 2008« vključno z ocenjevalnimi listi za recenzente je sestavni del
razpisne dokumentacije
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna vrednost za izvedbo predmetnega razpisa je 11.139.446,00EUR.
Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:
– 2008: 1.926.750,00 EUR,
– 2009: 4.527.973,00 EUR,
– 2010: 3.886.223,00 EUR,
– 2011: 799.000,00 EUR.
Okvirna višina sredstev v okviru proračuna financerjev v letu 2008 in 2009 je
6.454.723,00 EUR, realizirala pa se bo
v skladu s proračunskimi možnostmi.
Financiranje v letu 2010 in 2011 je vezano na sprejem proračuna za leto 2010 in
2011 ter na zagotovitev namenskih sredstev
v proračunu za leto 2010 in 2011 za financiranje po predmetnem javnem razpisu.
Financerji in okvirni deleži sredstev po
financerjih za celotno obdobje trajanja projektov:
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije: 5.200.000,00 EUR
in
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo: 405.000,00 EUR,
– Ministrstvo za finance: 80.000,00 EUR,
– Ministrstvo za pravosodje: 10.000,00
EUR,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve: 47.500,00 EUR,
– Ministrstvo za gospodarstvo: 750.000,00
EUR,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano: 2.400.000,00 EUR,
– Ministrstvo za kulturo: 22.500,00
EUR,
– Ministrstvo za okolje in prostor:
215.000,00 EUR,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS: 70.000,00 EUR,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
za jedrsko varnost RS: 228.646,00 EUR,
– Ministrstvo za promet: 300.000,00
EUR,
– Ministrstvo za šolstvo in šport:
648.000,00 EUR,
– Ministrstvo za zdravje: 210.000,00
EUR,
– Ministrstvo za javno upravo: 180.000,00
EUR,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija: 8.300,00 EUR,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko:150.000,00 EUR,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj: 160.000,00 EUR,
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: 40.000,00 EUR,
– Urad Vlade Republike Slovenije za
enake možnost: 10.000,00 EUR.
Okvirni deleži sredstev, ki jih za izvajanje izbranih projektov namenja ARRS in
ostali financerji, je po posameznih težiščih
naslednja:
Težišče 1: 10%,
Težišče 2: 20%,
Težišče 3: 5%,
Težišče 4: 3%,
Težišče 5: 62%.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni, vendar je to potrebno posebej utemeljiti. V primeru dvoletnih (oziroma večletnih)
projektov je potrebno za vsako leto posebej
prikazati program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni fazi projekta.
Trajanje posameznih projektov bo določeno na podlagi evalvacije prijav.
VII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave za vsak projekt posebej
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – razpis za raziskovalne projekte – CRP »konkurenčnost
2008« v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti oddana
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno
21. 5. 2008 do 12. ure (poštni žig), oziroma
oddane v vložišču ARRS 21. 5. 2008, najkasneje do 12. ure.
Prijave morajo biti posredovane tudi
v elektronski obliki na naslov CRP-KS2008@
ARRS.si.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne, in sicer za vsak projekt
posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do
vključno 21. 5. 2008 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila in katere prispejo na agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
prijav, komisija za odpiranje prijavnih vlog
ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo v petek, 23. 5. 2008 ob 10. uri,
v sejni sobi Agencije (I. nadstropje, Tivolska
30, 1000 Ljubljana).
IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 60
dni od zaključka razpisa.
X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo na spletni
strani Agencije http://www.arrs.si/.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v vložišču agencije (prvo nadstropje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana)
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka prijavnega roka.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo prijavitelji na Agenciji pri Aljani Pogačnik po tel. 01/400-59-45, vsak delavnik od 9. do 13. ure, ali na e-mail: aljana.pogacnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-4049/08
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96
in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon), 21.
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni
list RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju:
Uredba o regionalnih državnih pomočeh,
katere vsebina je bila potrjena z Mnenjema
o skladnosti Regionalne sheme državnih pomoči št. 442-11/2006/16 z dne 30. 4. 2007,
št. priglasitve: BE01-1783262-2007, ter št.
442-11/2006/24 z dne 11. 7. 2007, št. priglasitve: BE02-1783262-2007, ki ju je podalo
Ministrstvo za finance, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
z dne 27. 7. 2007 (v nadaljevanju: Splošni
pogoji) ter sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj za
leto 2008 in 2009, objavlja Javni sklad Re-

publike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje investicijskih projektov
podjetniškega značaja
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti podjetniškega
značaja, ki dejavnost opravljajo v Republiki
Sloveniji in projekt izvajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
2. Upravičenci: pravico kandidiranja na
javnem razpisu imajo velika, srednje velika in mala podjetja, in sicer gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD
1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu
o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07) (v nadaljevanju: vlagatelji).
Glede opredelitve malih in srednje velikih podjetij (MSP) se uporabljajo določbe iz
Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004
z dne 25. februarja 2004 o spremembi
Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja
področja uporabe za vključitev pomoči za
raziskave in razvoj (Uradni list EU L 63/22),
in sicer:
– Podjetje je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
To zlasti vključuje samozaposlene osebe in
družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska
podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo
z gospodarsko dejavnostjo.
– Število zaposlenih in najvišje finančne
vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:
– V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor
50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Ostala določila opredelitve MSP
najdete na spletni strani (str. 69):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:03:32004R0364:SL:
PDF
3. Skupna višina razpisanih sredstev je
7.000.000 EUR ugodnih posojil.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
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malih in srednjih podjetjih
nakup zemljišč
gradnja in nakup objektov
nakup strojev in opreme
stroški pripravljalnih študij in svetovanj
(do 50% dejanskih stroškov)

/
nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih
pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)
največ do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova, razen če gre za
prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od
vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, razen če gre za
prevzem je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od
vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa

zakup zemljišč in zgradb, če je zakupna pogodba sklenjena za obdobje najmanj petih let po predvidenem dokončanju naložbe za velika
podjetja in najmanj treh let za mala in srednja podjetja; v primeru zakupa sredstev (ne pri zemljiščih ali zgradbah) v obliki finančnega
zakupa mora biti z zakupno pogodbo predviden obvezen nakup (odkup) sredstev po izteku zakupa.
3. Neupravičeni stroški:
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost.
4. Financirani
investicijski
projekti
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%); v primeru, da je posojilojemalec
in izvajalec del ista oseba, bo Sklad določil
neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora
krije posojilojemalec oziroma izvajalec,
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja.
5. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in trženja proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS)
št. 1898/87, ter področjih ribištva, jeklarstva,
premogovništva, železarstva, in industrije
sintetičnih vlaken;
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na proizvajalce;
– ki deluje v dejavnostih, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– ki je pridobil pomoč, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ki je v težavah – podjetje je v težavah
(na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgu-

bami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– je v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– ki so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah;
6. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva
izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom.
7. Vlagatelj mora (odvisno od narave del)
po zaključku investicije pridobiti uporabno
dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
8. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Projekt ne sme biti začet pred izdajo
Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdi, da projekt pod pridržkom
natančne preveritve, načeloma izpolnjuje
pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano
pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje
do 31. 12. 2010. Rok za zaključek investicije
se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo
o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev.
10. Vlagatelj naj bi s to investicijo, po
njenem zaključku, poskušal doseči nasled
nje cilje:
– 5% povečanje števila zaposlenih,
– 3% povečanje prihodka in dobička.
III. Finančni pogoji:
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) oziroma
do najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%,

– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalentu dotacije.
2. Vlagatelju je po posameznem javnem
razpisu lahko odobren največ en projekt oziroma vloga.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne
sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000
EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih
projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija
v višini predloženih upravičenih predračunov,
računov, predpogodb, pogodb (brez DDV).
Višina odobrenih sredstev ne sme presegati
4 milijone EUR, prav tako ne sme skupna
višina zadolženosti posameznega vlagatelja
do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada.
4. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do
18 let (z vključenim moratorijem),
– 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
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– 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;
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb,
z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem,
oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali v obliki
refundacije že plačanih računov, za dela
izvršena iz lastnih virov po datumu izdaje Potrdila s pridržkom, glede ustreznosti
projekta oziroma po datumu izdaje sklepa
o odobritvi sredstev.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva.
8. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo,
da za prijavljeni projekt ni dobil še sredstev,
ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči. Kolikor pa je vlagatelj prejel sredstva državnih
pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino
prejetih sredstev in številko sheme po kateri
je dobil ta sredstva.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Če se vlagatelj 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.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji:
Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo
nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali
z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med
obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo
Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom
Republike Slovenije ali občine.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
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jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila):
1. Obrazec B.
2. Poslovni načrt, kateri ne sme biti starejši od 1 leta in mora vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt ne sme biti starejši od 1
leta, pri njegovi pripravi je potrebno izhajati
iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida
za zadnje leto in splošne diskontne stopnje,
ki je 7%.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, gradbeno dovoljenje, ki se mora
glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe,
ne smejo biti starejši/e od 1 leta od objave
javnega razpisa. Računi oziroma pogodbe
pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve
opravljene po datumu izdaje Potrdila s pridržkom.
6. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli v obrazcu
za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno
garancijo, mora predložiti Skladu pismo
o nameri, izdano s strani banke.
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija izpisa iz Poslovnega
registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro so podrobneje navedena
v razpisni dokumentaciji.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06))
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer

živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
d) Določitev števila točk glede na 3. člen
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni
list RS, št. 59/00).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Ekološka ustreznost investicije
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji
Sklada
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
d) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
e) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev.
Vse vloge s programi s kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne
investicije ter projekte brez realne možnosti
za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje 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. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
VI. Rok in način prijave
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 25. 5. 2008,
13. 6. 2008, 4. 7. 2008, 24. 7. 2008, 13. 8.
2008, 2. 9. 2008, 22. 9. 2008, 13. 10. 2008,
3. 11. 2008, 21. 11. 2008, 10. 12. 2008,
22. 12. 2008. Vloge se odpirajo po vrstnem
redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se
prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja
bodo do tretji delovni dan po izteku rokov za
oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo
potekala do porabe sredstev. Takoj ko bodo
sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na
svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica.
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Popolna vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
B«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan
v skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od
objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9.
do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani
Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel.
01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno
na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad
lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
6. 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. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe se posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena

upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 500.000 EUR, poda
soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep
o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba
v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno
v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št.
izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
8. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči, ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
9. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od vlagatelja vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno
besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-4050/08
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja
Garancijske sheme Posavja, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje ter s soglasjem
občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško
in Sevnica objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje – Garancijska shema Posavje (v nadaljevanju: RRA GSP) v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom
ter z naslednjimi bankami: Banka Koper
d.d., Poslovna enota Novo mesto, SKB
Banka d.d., Poslovna enota Novo mesto in
Krško, Abanka Vipa d.d., Poslovna enota
Novo mesto
javni razpis
za dolgoročne investicijske kredite
pod ugodnejšimi pogoji in garancije
Garancijske sheme Posavje za leto 2008
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA
GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim
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podjetnikom v skupni višini 619.923,00 EUR
za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov s sedežem v občinah:
Občina
Brežice
Krško in Kostanjevica
na Krki
Sevnica
Skupaj

Razpisana
sredstva
(v EUR)
21.065,00
443.467,00
155.391,00
619.923,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini od 50% do 80% glavnice
kredita brez obresti, vendar garancija ne
more presegati 48.000,00 EUR.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec
svoj sedež.
Dolgoročni investicijski kredit z garancijo
RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2008. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje
do 31. 12. 2008.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko javijo:
– MSP (gospodarske družbe), ki po
55. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ustrezajo merilom za mikro, male
in srednje velike družbe in
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki),
ki so člani GSP (podpisana vloga za
včlanitev ter plačana enkratna pristopnina)
ter imajo sedež dejavnosti praviloma na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na
Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih
občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni
izmed omenjenih posavskih občin, v kateri
zaposluje 2/3 oseb za nedoločen čas (stalno
bivališče) in investira na območju ene ali več
posavskih občin.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
tem razpisu, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep
banke o odobritvi kredita.
2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo
dolgoročni investicijski krediti in garancije
(upravičeni stroški)
Materialne investicije:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov.
Nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oziroma dejavnostjo podjetja,
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– nakup materiala, ki je v rabi za redno
opravljanje dejavnosti podjetja,
(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma
zamenjavi obstoječih kreditov.
Investicija in dejavnost, ki je predmet vloge, se mora izvajati na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.
V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije.
2.3 Kreditni pogoji:
– višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije
brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita je
60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– minimalna višina bančnega kredita je
5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– potrebni lastni viri: minimalno 30%
upravičenih stroškov (brez DDV),
– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo,
– obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– SKB d.d. in Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 0,7%,
– Abanka Vipa d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 0,8%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do
7 let,
– za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se
šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
– način odplačila kredita: obročno, po
dogovoru z banko,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.
2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.
– Znesek posamezne garancije ne more
presegati zneska 48.000,00 EUR, oziroma
je v višini 50%–80% glavnice kredita brez
obresti.
– Garancija RRA GSP je lahko zavarovana, odvisno od bonitete kreditojemalca:
– 50% s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada, preostali delež vrednosti
garancije mora prosilec zavarovati s poroki
na podlagi notarskega sporazuma ali menico (odvisno od bonitete komitenta). Stroški obratnih sredstev, kot upravičeni stroški
po tem razpisu, niso predmet investicije,
za katero Slovenski podjetniški sklad dodeli
pogarancijo,
– v celoti s poroki na podlagi notarskega
sporazuma ali menico.
V primeru, da se bo garancija zavarovala
s pogarancijo Slovenskega podjetniškega
sklada, se bodo sredstva po tem razpisu
dodeljevala v skladu s pravilom »de minimis«.
Pravilo de minimis:
Na podlagi tega pravila skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema
takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi takšna kumulacija povzročila
intenzivnost pomoči, ki bi presegala zgornjo
mejo pomoči. To pomeni v primeru pomoči
predvidene v okviru jamstvene sheme za
podjetja, ki niso v težavah, da zajamčeni del
posojila, predvidenega v okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000 EUR na podjetje
(v primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju 750.000 EUR na podjetje).
Jamstvo ne presega 80% posojila, kateremu
je namenjeno.
Do sredstev po tem razpisu v skladu
s pravilom de minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 102/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
Do pomoči GSP po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki:
– ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju),
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in/ali
tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest,
konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje
z energijo, varovanje okolja),
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
3. Vsebina vloge za kredit in garancijo
Za gospodarske družbe:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije.
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2006 in 2007.
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa.
4. Finančni izkazi o poslovanju:
– Zadnji izkazi, ki so bili dostavljeni na
AJPES:
a) Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja,
b) Izkaz uporabe dobička in kritje iz
gube,

c) Izkaz finančnih tokov,
d) Pojasnila k računovodskim izkazom,
e) Poslovno poročilo družbe.
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov in specifikacija večjih kupcev in
dobaviteljev.
5. Redni izpis iz sodnega/poslovnega
registra (ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje vloge).
6. Fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti (AJPES).
7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Za samostojne podjetnike:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije.
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2006 in 2007.
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa.
4. Bonitetno dokazilo: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Davčnega
urada.
5. Finančni izkazi o poslovanju:
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami:
a) Podatki iz izkaza poslovnega izida,
b) Podatki iz bilance stanja,
c) Popisni list terjatev do kupcev in dobaviteljev,
d) Popisni list obveznosti do kupcev in
dobaviteljev.
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov.
6. Fotokopija dovoljenja za opravljanje
dejavnosti (priglasitveni list, obrtno dovoljenje oziroma redni izpis iz Poslovnega registra zasebnikov pri AJPES-u) – dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge.
7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga
v predvidenem roku ne bo dopolnjena, se
kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
RRA GSP lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Natančno
opredeljena merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom so dosegljiva v razpisni
dokumentaciji.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov, prijavni list – vloga za odobritev
kredita in garancije in vzorec pogodbe o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško in na spletni strani
www.rra-posavje.si.
5. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
6. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
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Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa. RRA GSP bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu
odločitve.
7. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46,
8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga
za kredit in garancijo«.
8. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s te razpisom dobijo vlagatelji
na: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, tel.
07/488-10-48, 07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali
agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni
strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
– Garancijska shema Posavje
Ob-4079/08
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
sklada malega gospodarstva Goriške (OKO,
Uradne objave, št. 14/2003) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2008
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Nova
Gorica, Občini Brda, Občini Kanal,
Občini Miren-Kostanjevica, Občini
Renče-Vogrsko in Občini
Šempeter- Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za financiranje investicij.
II. Višina razpisanih sredstev: 1.100.000
EUR.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom
za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so:
predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
turizem, obrt povezana s tradicionalnimi
znanji … (investicije povezane z osnovno
kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo
kmetijskih proizvodov so izvzete).
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo
gospodarsko dejavnost na območju vseh
šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala
podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota
manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev
sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine
Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal,
Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče
- Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba.
Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti
tudi stalno bivališče na območju navedenih
občin.
Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja:
1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov,
cestno prometni sektor - kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz
tovora,
2. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v te-

žavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10.
2004),
3. ki izkazujejo izgubo v bilanci za preteklo leto, razen v primeru dveh izjem in
sicer da:
a) preteklo leto predstavlja tudi prvo leto
poslovanja podjetja, v tem primeru je dopustna izguba do 10% ustvarjenega prometa,
b) preteklo leto predstavlja drugo leto
poslovanja podjetja, v tem primeru je dopustna izguba največ do 5% ustvarjenega
prometa;
4. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma
v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja,
5. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti,
6. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
7. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva za isto investicijo.
Posojila sklada predstavljajo pomoč de
minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5).
Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov
(lokalnih, državnih, mednarodnih) največ
200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in
namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika,
ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih
let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj
s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 3. 2008 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ
3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe).
Povračilo davka ni upravičen strošek.
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev;
2. mala podjetja (gospodarska družba,
samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 84.000 EUR; kmetje lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 42.000 EUR;
3. letna obrestna mera je 0%;
4. rok odplačila: – 5 let + 1leto moratorija
na odplačilo glavnice;
5. odplačevanje posojila bo polletno;
6. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila;
7. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval;
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Vrednost zastavljene nepremičnine in vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od 2x
vrednosti odobrenega posojila;
8. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov.
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VI. Merila za ocenjevanje: Javni sklad
bo pri odobravanju upošteval naslednje elemente: vsebina projekta, ekonomska moč,
inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja oziroma
vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter
delež lastnih sredstev.
VII. Za pridobitev posojila je potrebna
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi
po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
25.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali
na internet naslovu: www.nova-gorica.si),
2. prijavni obrazec za investicije nad
25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program (dobite
na sedežu sklada ali na internet naslovu:
www.nova-gorica.si),
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju;
a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni
register, ki ni starejši od enega meseca,
2. obvestilo o vpisu v poslovni register
Slovenije za poslovni subjekt (AJPES),
3. računovodski izkazi za preteklo leto
– Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz bilance stanja (AJPES),
4. popisni list dobljenih posojil, potrjen
s strani banke,
5. fotokopija podpisnega kartona pri
banki;
b) samostojni podjetniki:
1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES),
2. davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti za preteklo leto (DURS),
3. podatki iz izkaza poslovnega izida
in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),
4. popisni list dobljenih kreditov, potrjen s strani banke,
5. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev,
2. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
3. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku,
4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
5. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu,
6. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
7. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS;
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih
del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki
bodo prispele do zadnjega dne v tekočem
mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada
bo obravnavala popolne vloge enkrat me-
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sečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci
bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/335-01-73 in 05/335-01-50.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške,
Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako
»Razpis neposrednih posojil«.
Javni sklad malega
gospodarstva Goriške
Št. 140-01-01/08
Ob-3974/08
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 23/08 – UPB), 6. člena Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01, 74/02) in sklepa občinskega sveta
z dne 7. 4. 2008, Občina Križevci, Križevci
11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti
v Občini Križevci
1. Naročnik – koncedent: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
je podelitev koncesije za opravljanje javne
službe na področju splošne medicine na
območju Občine Križevci.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se
bo opravljala v prostorih Zdravstvene postaje Križevci, Križevci pri Ljutomeru.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za nedoločen čas. Koncesijska dejavnost se prične opravljati v drugi polovici
junija 2008, takoj po upokojitvi dosedanje
koncisionarke.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo
osebe, določene v 41. členu Zakona o zdrav
stveni dejavnosti.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih določa 35. člen Zakon
o Zdravstveni dejavnosti), za katere morajo
v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila
oziroma potrdila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64.
in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– da niso v delovnem razmerju oziroma
da kolikor so v delovnem razmerju bodo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinili in začeli opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o koncesiji;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške
službe oziroma poklica;
– da imajo zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela tudi
ustrezne kadre (šteje se, da ima kandidat
zagotovljene ustrezne prostore, če sklene
pogodbo z koncedentom o najemu oziroma uporabi prostorov v Zdravstveni postaji
Križevci);
– da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika.
Če je kandidat za izvajanje koncesije
pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja:
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– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno
število točk 30,
– strokovne izkušnje: maksimalno število
točk 10,
– dodatna strokovna znanja in veščine
za izvajanje zdravstvene dejavnosti; maksimalno število točk 5,
– zdravstveno – vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2003 do 2007; maksimalno število točk 5.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav
na Upravi Občine Križevci, Križevci 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru ali na spletni strani
www.obcina-krizevci.si. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti
pri Vidi Štrakl na tel. 02/584-40-44 ali el. naslov: vida.strakl@obcina-krizevci.si.
9. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo
ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo
je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse
zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati
oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
vidna označba »Ne odpiraj: Koncesija zdravstvo«, naslov naročnika in na hrbtni strani
ovojnice naslov ponudnika.
10. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidatur: ne glede na način dostave,
morajo vloge prispeti na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, do četrtka, 8. maja 2008.
Vloga se lahko pošlje po pošti oziroma
osebno predloži. Prepozne in nepopolne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.
11. Odpiranje kandidatur: odpiranje in
ocenjevanje kandidatur bo v ponedeljek,
12. maja ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Križevci, Križevci pri Ljutomeru. Odpiranje
kandidatur ni javno.
12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
kandidati obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja kandidatur.
Občina Križevci
Št. 330-0003/2008-00/06-2
Ob-3975/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
na področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Rogašovci (Ur. l. RS, št. 113/07)
ter Odloka o proračunu Občine Rogašovci
za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 21/08) objavlja
Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262
Rogašovci
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Rogašovci za leto 2008
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja

kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Rogašovci za leto 2008 v okvirni
višini 30.000,00 EUR, in sicer za
– dodelitev državnih pomoči – skupinske
izjeme v okvirni višini 21.000,00 EUR,
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
12.000,00 EUR
– Posodabljanje kmetij
– Urejanje pašnikov
– Urejanje kmetijskih zemljišč
2. Varstvo tradicionalne
krajine in stavb
2.000,00 EUR
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
5.000,00 EUR
4. Pomoč za arondacijo
1.000,00 EUR
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju
1.000,00 EUR
– dodelitev državnih pomoči – de minimis v okvirni višini 9.000,00 EUR
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov, dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost
6.000,00 EUR
2. Promocija in trženje pro
izvodov in storitev
2.000,00 EUR
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju
dopolnilnih in nekmetijskih
dejavnosti ter predelave in
trženja
1.000,00 EUR
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezen ukrep ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe.
III. Ukrepi in upravičenci: za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči,
ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju do
14. 11. 2008. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz
tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
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Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd.),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje
izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročajo neugodne vremenske razmere.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi
predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem
sodelovanju z občino,
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– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
5.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
5.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo
te storitve skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč,
članstvo v takih skupinah ali organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina
z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
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gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju občine
Rogašovci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Rogašovci za leto 2008 v okvirni
višini 9.000,00 EUR:
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov, dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost
2. Promocija in trženje pro
izvodov in storitev
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju
dopolnilnih in nekmetijskih
dejavnosti ter predelave in
trženja

6.000,00 EUR
2.000,00 EUR

1.000,00 EUR

Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih
gospodarstvih.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
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– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2008 do 14. 11. 2008,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2008 do 14. 11. 2008.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2008 do
14. 11. 2008.
IV. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je do vključno
14. 11. 2008.
Vloga je na voljo na sedežu uprave
Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na
spletni strani Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži neposredno
v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali
pa se pošlje na naslov: Občinska uprava
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262
Rogašovci.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala komisija,
ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem
redu oddaje popolnih vlog opravi pregled
vlog. Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz

javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda župan sklepe
o izboru prejemnikov sredstev in v obrazložitvi utemelji svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Rogašovci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci
ali na tel. 02/55-88-814, kontaktna oseba
Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci
Št. 410-237/2008-1
Ob-3977/08
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2008 (Uradni list RS, št.
117/07 z dne 20. 12. 2007), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 62/00,
114/01 in 20/06), Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za pospeševanje razvoja
kmetijstva in gozdarstva v občini Postojna
v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
60/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in razvoj podeželja, št. priglasitve: K-BE018-5883512-2007), Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883512-2007) Občina Postojna (v
nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Postojna
v letu 2008
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev (državnih
pomoči) za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Postojna v letu 2008
v skupnem znesku 67.625,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost, ki
se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar
so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki
bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega
akta pa do 15. novembra 2008 (skrajni rok za
oddajo zahtevka za izplačilo subvencije).
2. Dokazila/plačani računi za namene po
tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov brez DDV, razen
za ukrepe pod točko B, C, D.
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4. Za pomoči, dodeljene po Uredbi za
skupinske izjeme, najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme
preseči 400.00 € v katerem koli obdobju
treh proračunskih let oziroma 500.000 € na
območjih z omejenimi dejavniki.
5. Za pomoči, dodeljene po pravilu »de
minimis«, skupna pomoč »de minimis«,
dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– višina
razpisanih
sredstev:
27.625,00 EUR
Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke …) za prirejo mleka, jajc in mesa,
naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, nakup in postavitev rastlinjakov in
plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški: stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji
Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije
hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...), nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in
plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški
izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 30% dejansko nastalih
stroškov (vendar ne več kot 3.000 EUR po
upravičencu).
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2008 – Sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1).

A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zem
ljišč
– višina
razpisanih
sredstev:
16.000,00 EUR
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in
postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo
namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da
vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode
za najmanj 25%.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč in nadstreška za živino, stroški izdelave
načrta za ureditev pašnika, stroški nakupa
in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2008 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje,
– načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (Priloga 2, 3 k razpisnemu obrazcu 1).
A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva
– višina
razpisanih
sredstev:
5.000,00 EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa opreme
in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov
(v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine).
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2008 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune za nakup čebelarske opreme.
B. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
– višina
razpisanih
sredstev:
2.000,00 EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov
ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh
aktivnosti na področju kmetijstva oziroma
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
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najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih
iz Občine Postojna) ter stroški vzpostavitve
internetne strani).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje ...).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Postojna in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Občine Postojna.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 2 – Vloga 2008 – Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu,
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
C. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
– višina
razpisanih
sredstev:
2.000,00 EUR
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu
v Občini Postojna) ter stroški vzpostavitve
internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje ...).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Občine Postojna in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Občine
Postojna.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
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200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 3 – Vloga
2008 – Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu,
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).
Pomoči, opredeljene kot nedržavna pomoč
D. Sofinanciranje urejanja poljskih poti
– višina
razpisanih
sredstev:
15.000,00 EUR
Sofinancirajo se naložbe v urejanje poljskih poti na območju Občine Postojna.
Upravičeni stroški: stroški urejanja poljskih poti (stroški dovoza in planiranja gramoza), strojna dela.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poti.
Upravičenci: pravne osebe (krajevne
skupnosti), katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo sredstva uporabili za
urejanje poljskih poti na območju Občine
Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 4 – Vloga 2008 – Sofinanciranje urejanja poljskih
poti,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
ali soglasje najemodajlca,
– predračune oziroma druga dokazila
(izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje za posege v prostor
kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje
potrebno),
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Postojna, iz katerega je razvidno, da služi
pot za dostop do kmetijskih površin, ki se
resnično obdelujejo.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti: investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave
na ta razpis je lahko začeta pred izdajo
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe)
upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar
pa se mora smiselno zaključiti do 15. novembra 2008 (npr. zaključna ena izmed
faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do 15. novembra
2008, skupaj z zahtevkom za izplačilo
sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni (št. 4) občine do vključno 16. 5. 2008
(velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in
naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2008«. V primeru, da vlagatelj Oddaja
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več vlog, mora biti vsaka vloga poslana
v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna Komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku
8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne
obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se
vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo (oziroma ne bodo porabljena)
vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko
zniža (oziroma poveča) odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev
na vlagatelja, v skladu s Pravilnikom.
Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo Občina Postojna v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval
določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Postojna
bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo,
v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Postojna: http://www.postojna.si ali
pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine
Postojna, št. 4, vsak dan v poslovnem času,
do izteka prijave na razpis.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih (tel. 728-07-00,
728-07-89).
Občina Postojna
Šz. 110-18/2008-2
Ob-3979/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 56/06 z dne 26. 6. 2007, spremembe in
dopolnitve) in Odloka o proračunu Občine
Postojna za leto 2008 (Uradni list RS, št.
117/07 z dne 20. 12. 2007) Občina Postojna
objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja v Občini Postojna
v letu 2008
I. Predmet in namen javnega razpisa:
predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za pospeševanje in
spodbujanje samozaposlovanja v Občini
Postojna z namenom razvoja podjetništva,
spodbujanja nastajanja novih delovnih mest
v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja
v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi
podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na
začetku poslovanja.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki se nameni za pospeševanje in
spodbujanje samozaposlovanja znaša
16.996,00 EUR.
Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne
plače, ki je namenjena zagonu poslovanja,
in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov
in davkov iz plač samozaposlenih oseb na
začetku poslovanja.
Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Zakon o določitvi minimalne plače, Uradni list RS, št. 36/08 z dne
11. 4. 2008) znaša: 566,53 EUR.
Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.
III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so plačila prispevkov
za socialno varnost in izplačane bruto plače
(II. bruto z davkom na izplačane plače):
– pri pravnih osebah je upravičeni strošek bruto plača,
– pri samostojnih podjetnikih posameznikih so upravičeni stroški plačani prispevki za
socialno varnost,
– v primeru samozaposlitve na področju
drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so
upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost.
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne
ali fizične osebe, podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitveno dejavnost.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Občine Postojna.
V primeru samozaposlitve samostojnih
kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le-ti niso upravičeni strošek,
kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja
subvencije za samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem letu in
se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji
samozaposlitve.
Kolikor se iz katerihkoli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008.
VI. Vsebina prijave
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Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– postopkovno dokumentacijo, in sicer
dokazilo o realizirani samozaposlitvi:
– za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje za
vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost;
– za gospodarske družbe: sklep o vpisu v sodni register z vsemi prilogami;
– fotokopijo obvestila Statističnega urada
RS o identifikaciji z matično številko in razvrstitev po dejavnosti (za poslovni subjekt);
– dokument o davčni številki oziroma
identifikacijski številki za DDV;
– dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obrazec M-1/M-2).
VII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Spodbujanje samozaposlovanja 2007«, s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ali oddana osebno v sprejemno
informacijsko pisarno z vložiščem št. 3/2,
v času poslovnih ur.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto
2008 za ta namen.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2008 za ta namen.
Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 31. 9. 2008.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih
(tel. 728-07-89 in 728-07-82).
Občina Postojna

Št. 603-24/2008
Ob-3984/08
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 projektnega dela
v osnovnih šolah v letu 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela v osnovnih šolah v šolskem
letu 2007/08.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo
mesto. Projekti, ki jih bodo osnovne šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni
v šolskem letu 2007/2008. V vseh prijavljenih projektih morajo biti aktivno udeleženi
učenci. Vsaka šola lahko na ta razpis prijavi omejeno število projektov, in sicer en
projekt na vsakih 50 učencev v šolskem
letu 2007/08. Vlagatelji lahko kandidirajo
le s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev. Vsak projekt prijavijo na prijavnem
obrazcu. Za vse prijavljene projekte izpolnijo
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim projektom kandidira samo na en javni razpis MO
Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega kje se je projekt izvajal, ter
– kje in kako je bil projekt predstavljen.
Podrobneje so merila predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
projektno delo v osnovnih šolah za leto 2008
je 8.000,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
25. 8. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo v OŠ«,
na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavr-
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že. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve
podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO
Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni
strani MO Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2008
Ob-3985/08
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 raziskovalnih nalog
v osnovnih šolah v letu 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih šolah v šolskem
letu 2007/08.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo
mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo
osnovne šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedene v šolskem letu 2007/2008.
Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati učenci pod ustreznim strokovnim
mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le
s tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere
nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno
nalogo prijavijo na prijavnem obrazcu. Za
vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj lahko z isto raziskovalno nalogo kandidira samo na en javni
razpis MO Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje raziskovalnih
nalog
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij vključenih
v raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– tega kje se je naloga izvajala,
– tega kje in kako je bila predstavljena
in
– dosežkov.
Podrobneje so merila predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
raziskovalne naloge v osnovnih šolah za
leto 2008 je 2.000,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način pred
ložitve

Stran

1582 /

Št.

41 / 25. 4. 2008

Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
25. 8. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za raziskovalne naloge
v OŠ«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija
za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih
ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane
podatke, navedene v prijavnem obrazcu za
posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO
Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni
strani MO Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2008
Ob-3987/08
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 tekmovanj učencev
v znanju v letu 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu
2007/08.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis:
upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu
so osnovne šole Mestne občine Novo mesto. Tekmovanja, ki jih bodo osnovne šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena
v šolskem letu 2007/08. Sofinancirana bodo
tista regijska in državna tekmovanja učencev v znanju, ki so navedena v prijavnem
obrazcu. Poleg prijavnega obrazca morajo
šole izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na
razpis je popolna, če šola pošlje izpolnjen
zbirni in prijavni obrazec.
3. Merila za sofinanciranje
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke na tekmovanjih, udeležbo in organizacijo
tekmovanj.
Prijavljena regijska in državna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih
meril:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev
in mentorjev).
Podrobneje so merila predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za tekmovanje učencev za leto 2008 je
8.000,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
25. 8. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za tekmovanja učencev
v znanju«, na zadnji strani ovojnice pa mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve
podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija bo upravičenim vlagateljem
poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO
Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni
strani MO Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2008
Ob-3992/08
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 programov
pospeševanja izobraževalne dejavnosti
v letu 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti v letu 2008, in sicer:
– priprava strokovnih posvetov in seminarjev za strokovne delavce osnovnih in
srednjih šol MO Novo mesto,

– priprava zbornikov ob večjih obletnicah
javnih zavodov s področja izobraževanja
v MO Novo mesto, s predstavitvijo zgodovine izobraževalne dejavnosti od ustanovitve
javnega zavoda dalje,
– drugih programov, ki bodo po svoji vsebini nadgrajevali in bogatili izobraževalno
dejavnost v osnovnih šolah MO Novo mesto.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so za izvajanje dejavnosti, ki
jo na razpis prijavljajo, registrirane in imajo
ali bodo pridobile ustrezen kader za izvedbo programa. Vlagatelji lahko kandidirajo
le s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev. Vsak vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Vsak program prijavi na prijavnem obrazcu.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en
javni razpis MO Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
programov
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, za katere bo MO Novo mesto ocenila, da pospešujejo in bogatijo izobraževalno dejavnost v njenem prostoru,
– programi, ki pomenijo nadaljevanje že
začetih ali opravljenih programov iz preteklih let.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
program pospeševanja izobraževalne dejavnosti za leto 2008 je 8.000,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
30. 5. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za program pospeševanja
izobr. dejavnosti«, na zadnji strani ovojnice
pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko
dobijo ves čas trajanja razpisa na Oddelku
za družbene dejavnosti MO Novo mesto,
Glavni trg 24, ali na spletni strani MO Novo
mesto na naslovu: www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
07/39-39-254 (Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 603-24/2008
Ob-3994/08
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 izobraževalnih
programov višjih strokovnih šol v letu
2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje uvajanja novih oziroma prenovljenih višješolskih strokovnih programov v študijskem letu
2007/08 oziroma 2008/09. Uvajanje navedenih višješolskih strokovnih programov se
lahko prijavi samo enkrat.
2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto, v okviru katerih delujejo višje strokovne
šole kot organizacijske enote.
Vlagatelji se na razpis prijavijo tako, da
izpolnijo prijavni in zbirni obrazec, ter priložijo:
– konzorcijsko pogodbo in sklep o razpisu za vpis v študijskem letu 2007/08 oziroma 2008/09 Ministrstva za šolstvo in šport,
iz katere oziroma katerega je razvidno, kateri višješolski program oziroma smer višja
strokovna šola že oziroma bo uvajala.
3. Merila za sofinanciranje
Prijave bodo ocenjene oziroma ovrednotene na podlagi naslednjih meril:
– za vsak program 100 točk in za vsako
smer znotraj programa ekonomist še dodatnih 50 točk.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2008 je 5.000,00 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
25. 8. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na kuverti »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za sofinanc. izobr. programov višjih strokovnih šol«, na zadnji strani
ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se
zavrže.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po zaključku razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa
jo lahko dobijo na Oddelku za družbene
dejavnosti MO Novo mesto, Glavni trg 24,
ali na spletni strani MO Novo mesto: www.
novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254
(Tončka Novak).
Mestna občina Novo mesto
Št. 030-0001/2008-3
Ob-4003/08
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi kriterijev za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2008
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj
1 samostojni nastop,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
5. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
6. da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2008 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo
šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za kulturo za l. 2008
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gornji Petrovci, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Gornji Petrovci dne 11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2008 za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
4.430,00 EUR.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 2. 6.
2008 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno
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v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis – kultura 2008«.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno
dokumentacijo dobite na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, kontaktna oseba
je Sonja Kerčmar, tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v roku 45 dni od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav bo 4. 6. 2008 ob 16. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 030-0001/2008-3
Ob-4006/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gornji
Petrovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Gornji Petrovci
za leto 2008
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2008 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2008 bomo sofinancirali za
športne objekte:
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1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini
Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 2. 6.
2008 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno
v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis – šport 2008«.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04.
Odpiranje prijav bo 4. 6. 2008 ob 16. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po
odpiranju prijav.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Gornji Petrovci
Št. 360-0004/2007-7
Ob-4048/08
Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 3. in 7.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Občine Dol pri Ljubljani, št. 1/96), 21. in
22. člena Odloka o koncesiji za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe urejanja
javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 112/07)
in 2. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 63/07) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe
urejanja javne razsvetljave na območju
Občine Dol pri Ljubljani
1. Koncedent-naročnik: Občina Dol pri
Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani.
2. Predmet koncesije: opravljanje izbirne
gospodarske javne službe urejanja javne
razsvetljave v okviru 8. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave na območju občine
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 63/07)
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 7 let, z možnostjo podaljšanja koncesijske pogodbe za polovično dobo
sklenjene pogodbe.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov koncesionarja-ponud
nika,
– podpisane in žigosane razpisne po
goje,
– dokazilo o registraciji podjetja in dovoljenje za opravljanje razpisne dejavnosti,
– referenco ponudnika in podizvajalcev
za opravljanje navedenih del,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– ponudbeno ceno na enoto, podano po
postavkah iz razpisne dokumentacije,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– cena storitev 60%,
– dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del 30%,
– celovitost ponujene storitve v okviru
ene pravne osebe 10%.
6. Razpisna dokumentacija se nahaja na
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani: www.
dol.si.
7. Ponudbo v skladu z zahtevami pošljite
v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri
Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
Rok začne teči naslednji dan po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbo pošljite priporočeno s povratnico ali prinesete osebno v času uradnih
ur Občine Dol pri Ljubljani, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za
opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave na območju
Občine Dol pri Ljubljani«.
8. Odpiranje ponudb bo javno peti delovni dan po preteku roka za sprejem ponudb, ob 10. uri, na sedežu Občine Dol pri
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena
koncesijska pogodba, s katero se urejajo
medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
gospodarske javne službe.
11. Vsa dodatna pojasnila dobite na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40
ali 530-32-43.
Občina Dol pri Ljubljani
Ob-4052/08
Na podlagi 3. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter
stanovanjskih hiš v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 139/04) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
za subvencioniranje obrestnih mer za
posojila v letu 2008
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2008 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter
stanovanjskih hiš v Občini Medvode.
3. Namen razpisa je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš.
4. Višina sredstev za subvencije v letu
2008 znaša 12.900 evrov.
5. Kvota posojil, do katere občina na
podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 204.000 evrov.
6. Najvišji znesek posojila, za katerega
občina subvencionira obrestno mero posameznemu prosilcu, je 25.000 evrov.
7. Obrestna mera za posojilojemalce je
6-mesečni EURIBOR + 0,5% pribitek.
8. Najdaljši rok vračila posojila je 10 let.
9. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala do vključno 30. 11. 2008.

10. Za subvencijo obrestne mere lahko
zaprosijo tisti občani Občine Medvode, ki:
– so polnoletni državljani Republike Slovenije in
– bodo v letu razpisa subvencij sklenili
posojilno pogodbo z Gorenjsko banko d.d.,
s katero ima Občina Medvode sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer ter
bodo ob najemu posojila banki dokazali, da
izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
– so lastniki ali solastniki stanovanjske hiše ali stanovanja na območju Občine
Medvode in za prenovo le-tega najemajo
posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo
pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo z lastniki sklenjen dogovor za
rekonstrukcijo ali vzdrževalna dela na hiši ali
stanovanju in za ta dela najemajo posojilo
pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna
dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, ki se nahaja na območju Občine
Medvode in za plačilo najemajo posojilo pri
banki;
– nameravajo graditi stanovanjsko
hišo na območju Občine Medvode in imajo
veljavno gradbeno dovoljenje ter za gradnjo
najemajo posojilo pri banki.
Občina Medvode ne subvencionira obresti za posojila, najeta za prenovo, gradnjo ali
nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, tistim občanom in njihovim družinskim članom,
ki so kupili stanovanje na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91).
11. Razpisnik določa v skladu z 8. členom Pravilnika o subvencioniranju obrestnih
mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš
v Občini Medvode še naslednje prednostne
kategorije, ki se točkujejo z naslednjo višino točk:
A) Stalno bivanje na območju
Občine Medvode nad 10 let
B) Mlada družina
C) Družina z večjim številom
šolajočih otrok
D) Občani, ki so brez stanovanja ali prvič rešujejo svoj
stanovanjski problem
in so najemniki ali podnajemniki
E) Neprimernost stanovanja
F) Utesnjenost v stanovanju:
– do 4 m2 na družinskega
člana
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
– nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana
G) Dohodki na člana družine
leto dni pred razpisom ne
presegajo 100% povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji
v letu pred razpisom
H) Ločeno življenje roditeljev
in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih
razmer; roditelj, ki sam preživlja otroka
I) Invalidi in družine z invalid
nim članom

50 točk
100 točk
90 točk

70 točk
20 točk

20 točk
15 točk
10 točk

70 točk

50 točk
70 točk
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V primeru, da imata dva prosilca enako
število točk, imajo prednost tisti, ki dobijo
točke pod tč. A, nato pa sledijo točke C,
D in G.
V primeru, da ima tudi po tej razvrstitvi
večje število prosilcev enako število točk,
bodo vloge razvrščene glede na čas prispetja vlog.
12. Dodatni kriteriji: v primeru velikega
števila prejetih vlog, si razpisnik pridržuje
pravico, da prosilcem zniža višino zneska
posojila, ki ga bo subvencioniral, oziroma,
da upošteva samo vlagatelje, ki uveljavljajo
prednost po točki 11. tega razpisa, oziroma,
da upošteva prednostni vrstni red prosilcev,
ki bodo zbrali točke po kriteriju A, C, D in
G iz 11. točke tega razpisa.
13. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za
dodelitev subvencije obrestne mere, obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis
do vključno 30. dne po objavi v Uradnem
listu RS, prejmejo na Oddelku za družbene
dejavnosti Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, razen v petek od 8. do
12. ure in v sredo od 8. do 16.30.
Obrazec vloge in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS
dalje prosilcem na voljo tudi na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 42/07 –UPB3 in
126/07), kar znaša 17,73 evrov. Upravna
taksa se plača v gotovini ali s plačilnimi karticami pri receptorju v občinski stavbi Občine
Medvode.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije
po 25. členu Zakona o upravnih taksah,
s tem, da status dokažejo s pravnomočno
odločbo Centra za socialno delo ali drugimi
dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
(oziroma odločbo o oprostitvi plačila takse)
bo sprejemala Občina Medvode do vključno
30. dne po objavi v Uradnem listu RS, in
sicer v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do
11. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8.
do 11. ure in od 13. ure do 16.30 ter v petek
od 8. do 12. ure.
Prosilci oddajo vloge osebno v tajništvu
Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode ali jih pošljejo na isti naslov priporočeno po pošti s pripisom: »Javni
razpis subvencije obrestnih mer 2008 – Ne
odpiraj!«.
Če bo prosilec oddal vlogo, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, bo pozvan,
da jo v roku 8 dni dopolni. Vloge prosilcev, ki
v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev subvencije obrestne
mere prosilci priložijo naslednje listine, če na
njihovi podlagi uveljavljajo točke:
a) izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
b) izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk podatkov;

c) odločbo o odmeri dohodnine za leto
2007 ali odločbo o odmeri dohodnine za leto
2006 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2007 (osebni dohodek, pokojnina,
dohodek iz dela preko študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek
za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, preživnina, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd.;
d) potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
e) veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena;
f) dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami
(točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in morebitna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
g) kopijo poročnega lista oziroma izjavo
o obstoju izvenzakonske skupnosti;
h) kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
i) potrdilo o šolanju otrok, starejših od 15
let do dopolnjenega 26. leta starosti;
j) zdravniško potrdilo o nosečnosti;
k) odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog
oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
l) dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da
je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
m) izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po Zakonu
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Ur. l. RS, št. 54/00 in 118/06);
n) odločbo centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje o invalidnosti odraslega družinskega člana;
o) odločbo centra za socialno delo o podaljšani roditeljski pravici.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od
pristojnega državnega organa.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži
in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke
10. tega razpisa bodo posojilojemalci predložili neposredno banki.
14. Splošne določbe: udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o dodelitvi sredstev
oziroma sklepi, da jim sredstva niso dodeljena. Če se posamezni udeleženec razpisa
ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 8 dni
po prejemu sklepa pritoži na župana Občine Medvode. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna.
Posojilojemalec sklene pogodbo z banko
v roku 60 dni od prejema sklepa. Po tem
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roku se šteje, da prosilcu subvencionirana
obrestna mera ne pripada.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu razpisnika v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12, v času uradnih ur na
Oddelku za družbene dejavnosti:
– ponedeljek od 8. do 11. ure in od 13.
do 15. ure,
– sreda od 8. do 11. ure in od 13. do
16.30,
– petek od 8. do 12. ure
ter na naslednjih telefonskih številkah:
– 361-95-18,
– 361-95-25 in
– 361-95-43.
Občina Medvode
Št. 430-120/2007
Ob-4053/08
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2),
Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04),
Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 41/07) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini
na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št.
65/07) objavlja Občina Litija
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Litija
1. Koncedent: Občina Litija.
2. Naslov koncedenta: Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-38, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
3. Predmet koncesije: izvajanje socialno
varstvene storitve kot javne službe pomoč
družini na domu na območju Občine Litija,
ki obsega naslednje storitve:
– ugotavljanje upravičenosti do storitve,
priprava in sklenitev dogovora, vodenje
storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo
usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri
izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter
– neposredno socialno oskrbo na domu
upravičenca v obliki gospodinjske pomoči,
pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in
pomoči pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje
iz 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/04), 5. člena Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe pomoč družini
na domu v Občini Litija in 48. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 67/06).
Na javni razpis se ne prijavljajo javni socialno varstveni zavodi, ki lahko storitev, ki
je predmet koncesije, izvajajo že po samem
Zakonu o socialnem varstvu.
5. Obseg razpisane storitve: storitev bo
koncesionar izvajal 8 ur dnevno, pet dni
v tednu, razen izjem v primeru neposredne
socialne oskrbe, ko se za nujne primere
storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela
proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca se prilagodi potrebam
posameznega upravičenca in traja do štiri
ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje
Pravilnik o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95,
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2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05,
120/05, 2/06, 140/06 in 120/07).
6. Predvideni začetek izvajanja storitev
in čas trajanja podelitve koncesije: izbrani
koncesionar bo pričel z izvajanjem storitve
predvidoma 1. 1. 2009. Koncedent bo z izbranim koncesionarjem sklenil pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije in pod
pogojem, da predlagano ceno storitve, ki je
predmet tega razpisa, potrdi Občinski svet
Občine Litija. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 10 let, z možnostjo enkratnega
podaljšanja brez javnega razpisa največ še
za čas, za katerega je bila sklenjena.
7. Krajevno območje podelitve koncesije: razpisuje se za območje celotne Občine
Litija.
8. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
9. Uporabniki storitev: so upravičenci, ki
so navedeni v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Koncesionar je dolžen prevzeti od sedanjega izvajalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva predpise
s področja socialnega varstva. Povprečno
število oskrbovancev v letu 2008 je 33/mesec.
10. Viri financiranja storitve: občinski proračun v skladu s pogoji in postopki določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi
o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/04), uporabniki storitev in
sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno
politiko zaposlovanja
11. Cene storitve, način in roki plačila
za opravljene storitve: ceno storitve določi
koncesionar v soglasju s koncedentom in
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07).
Način in rok plačila za opravljene storitve se
določita s koncesijsko pogodbo.
12. Delovna razmerja zaposlenih: se
urejajo v skladu z kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
Koncesionar je v skladu z 27. členom
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe pomoč družini na domu v Občini Litija z dnem začetka izvajanja koncesije
dolžan od sedanjega izvajalca javne službe
– Centra za socialno delo Litija prevzeti in
zaposliti vse zaposlene delavce – socialne oskrbovalce/oskrbovalke na domu, ki so
delo neposredne socialne oskrbe na domu
opravljali do izbire koncesionarja.
13. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitve: izhajajo iz Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva in Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe pomoč družini na domu v Občini Litija ter so navedeni v razpisni dokumentaciji
14. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika so:
– predlagana cena storitve – do
70 točk,
– kvaliteta predloženega programa dela
z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov ter tehničnih pogojev – do
20 točk,
– reference o dosedanjem delu na področju socialno varstvenih storitev – do
5 točk,
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– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
od območja, za katero bo podeljena koncesija – do 5 točk,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom odločajo v primeru, ko dva ponudnika dosežeta
enako število točk.
Natančnejša obrazložitev kriterijev in meril ter način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
Koncedent si pridržuje pravico, da zaradi
nesprejemljive ponudbe oziroma predlaganih previsokih cen storitev, ne podeli koncesije, ki je predmet razpisa.
15. Rok in način prijave na javni razpis:
ponudniki oddajo ponudbo na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene morajo biti zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pridobijo na spletni strani Občine Litija
– www.litija.si ali na Občini Litija, Oddelku za
družbene dejavnosti, soba 52. Občina Litija
lahko v času razpisnega roka ponudniku na
njegovo pisno zahtevo razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica
14, 1270 Litija, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Koncesija pomoč družini
na domu«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti napisan naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe na javni razpis
je 31. 7. 2008. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je na dan roka do 12.
ure oddana osebno v tajništvu Občine Litija,
soba 44/II. nadstropje, ali če je na dan roka
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega
roka. V tem primeru mora ponudnik na ovojnici pripisati, da gre za dopolnitev ponudbe,
v naslednji obliki: »Ne odpiraj – Dopolnitev (zaporedna številka dopolnitve) prijave
na javni razpis Koncesija pomoč družini na
domu«.
Ponudbe, ki ne bodo oddane pravočasno, ali ne bodo popolne glede na besedilo
javnega razpisa, ali ponudba ni podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo organ, pristojen
za podelitev koncesije, zavrgel s sklepom.
16. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru: odpiranje ponudb bo izvedla komisija za koncesije dne 1. 8. 2008, ob 10.
uri, v veliki sejni sobi Občine Litija v II. nadstropju. Odpiranju ponudb lahko prisostvuje
vsak ponudnik, ki je oddal ponudbo na javni
razpis.
O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo
je oddal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane
pogoje in je podana za v razpisu določeno
krajevno območje izvajanja storitve, ki je
predmet koncesije ter je popolna, pridobi
komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh
od prejema pisne zahteve komisije, sicer
komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja. Komisija
za koncesije bo v roku 10 dni po pridobitvi
mnenja socialne zbornice oziroma po izteku
roka iz prejšnjega stavka, opravila pregled
in presojo popolnih ponudb po kriterijih in
merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na
tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila
predlog podelitve koncesije.
17. Organ, ki bo odločil o koncesiji in
organ, ki je pooblaščen za sklenitev konce-

sijske pogodbe: po obravnavi cen storitev
ponudnikov, ki so predmet javnega razpisa, na Občinskem svetu Občine Litija, bo
na predlog komisije za koncesije koncesijo
izbranemu koncesionarju podelila občinska
uprava z odločbo. Koncesijsko pogodbo pa
bo izbrani koncesionar podpisal z županom Občine Litija kot predstojnikom konce
denta.
18. Dodatne informacije: Občina Litija,
Jerič Marija, tel. 01/896-34-38 in Igorij Parkel, tel. 01/896-34-40.
Občina Litija
Ob-4066/08
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 117/07
z dne 20. 12. 2007) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega
fonda v širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 z dne 15. 5. 2007 (spremembe in dopolnitve) Občina Postojna objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – Majlont 2. faza v Občini
Postojna v letu 2008
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na širšem območju
naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlonta (2.
faza) v Občini Postojna v letu 2008 v skladu
s 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
del območja Občine Postojna (prečiščeno
besedilo), (Uradni list RS, št. 46/05) z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine
v starem mestnem jedru in razvoja mesta
Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, in sicer predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov na območju širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlont 2. faza
v Občini Postojna v letu 2008.
V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – Majlont 2. faza bo Občina
Postojna sofinancirala sanacijo obstoječega
stavbnega fonda v:
Območje
Majlont
2. faza

Natančnejši opis (ulice)
Vegova ulica
Tomšičeva ulica
Kot
Jurčičeva ulica
Ulica Luke Čeč
Titov trg 3

III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki
se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD
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310 281 – Majlont 2. faza, in sicer predvsem
za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 25.000 EUR.
Na osnovi tega razpisa se v letu 2008
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281
– Majlont 2. faza sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe,
brez DDV; vendar ne več kot 4.000 EUR na
eno stavbo oziroma 6.000 EUR za stavbe
upravičencev, ki so najemniki občinskih stanovanj in ki bodo v roku dveh let po pridobitvi sredstev za prenovo stanovanjskega
objekta stanovanje vrnili Občini Postojna.
Predmet javnega razpisa niso že izvedene
investicije. Upravičeni stroški so stroški, ki
nastanejo od dneva izdaje upravnega akta
oziroma sklepa o odobritvi sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk.
V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem
ali prihodnjem letu.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008.
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2008 in pri katerih bodo situacije ozi-
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roma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2008.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, navedenem
v predmetu tega razpisa in so polnoletni
državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40. točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del
s strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih;
– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana
s sklepom župana, po naslednjih kriterijih:

1. Celovita prenove stavbe

30 točk

prenova celotne fasade

15 točk

prenova celotne fasade in prenova celotnega objekta

30 točk

(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi
zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
2. Stavba je evidentirana kot

25 točk

enota kulturne dediščine po predpisih o varovanju kulturne dediščine

20 točk

stavba je vpisana v zbirni register kulturne dediščine

15 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
3. Stavbe katerih obnovitvena dela so že pričeta

20 točk

obnovitvena dela stavbe so pričeta

20 točk

obnovitvena dela stavbe še niso pričeta

0 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
4. Obdobje zadnje prenove stavbe

20 točk

 nad 20 let

20 točk

 nad 10 let

10 točk

pod 10 let

0 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo)
5. Prenova stavbe (vsaj ene fasade) z namenom, da se zmanjša poraba
energije in ohranja toplota, in sicer:

20 točk

 izvedba toplotne zaščite stavbe z debelino toplotne
Izolacije vsaj 8 cm in normativno toplotno prevodnostjo U max:
0,40 W/m2K

10 točk

 vgradnja novih oken z normativno toplotno prevodnostjo U max:
1,40 W/m2K

10 točk

(Op. točke se med seboj seštevajo)
6. Upravičenec je najemnik občinskega stanovanja

20 točk

Stran

1587

Stran

1588 /
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VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
– fasade 2008«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 20. maja 2008.
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno informacijsko pisarno
z vložiščem (pisarna št. 3/2) najkasneje do
vključno do 20. maja 2008 do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2008, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2008.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor, kolikor veljavna
zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je
dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih
določa Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja Občine Postojna
(prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št.
46/05) za predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra
Gulje.
Občina Postojna
Ob-4067/08
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 117/07
z dne 20. 12. 2007) in sklepa župana št.
410-239/2008-2 z dne 18. 4. 2008 Občina
Postojna objavlja
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javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
z namenom ureditve oziroma razširitve
parkirišč na funkcionalnem zemljišču
posameznega stanovanjskega objekta
na območju ob Ljubljanski cesti in na
Stjenkovi ulici v Postojni v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za ureditev oziroma razširitev parkirišč na funkcionalnem
zemljišču posameznega stanovanjskega
objekta (zunanja ureditev) na območju:
– ob Ljubljanski cesti od hišne št. 25 do
hišne št. 50a,
– Stjenkova ulica od hišne št. 2 do hišne št. 6.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev
za leto 2008, namenjenih za predmet tega
razpisa, znaša 24.500 EUR.
Občina Postojna bo v letu 2008 sofinancirala ureditev oziroma razširitev parkirišč
na funkcionalnem zemljišču posameznega
stanovanjskega objekta, v višini 320 EUR
na parkirno mesto.
Sofinancirala se bodo parkirna mesta, ki
bodo dejansko izgrajena do 31. 10. 2008,
kar bo naročnik preveril na mestu izgradnje.
Posamezno parkirno mesto se bo sofinanciralo največ do višine 320 EUR, ne glede
na višino stroškov izvedbe posameznega
parkirnega mesta.
Kolikor bodo zaradi prevelikega zanimanja presežena razpoložljiva sredstva, se
lahko na predlog Komisije za odpiranje vlog,
prispelih na javni razpis, višina subvencije
zmanjša.
III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 ((ZIPRS0809),
(Uradni list RS, št. 114/07 z dne 13. 12.
2007)).
Izvedba del v zvezi z ureditvijo oziroma
razširitvijo parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta
mora biti zaključena do 31. 10. 2008.
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– upravniki večstanovanjskih stavb, ki
zastopajo etažne lastnike stavb z več kot
dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli, na območju iz točke
I.1.,
– upravniki stanovanjskih objektov morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti
do Občine Postojna.
V. Vsebina prijave: prijava se šteje za
popolno, kolikor vsebuje vse navedene elemente v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravniki stanovanjskih
objektov iz VI. točke razpisa, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ureditev ali razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču
posameznega stanovanjskega objekta.
Upravnikom stanovanjskih objektov iz VI.
točke, ki so na razpisu uspeli in z Občino
Postojna podpisali ustrezno pogodbo, se
bodo nakazala sredstva, in sicer na podlagi
zahtevka za izplačilo s prilogami, kot sledi iz
razpisne dokumentacije

Upravičenec do subvencije iz VI. točke
razpisa je dolžan najkasneje do 31. 10. 2008
predložiti Občini Postojna končno poročilo
o izvedenih delih. Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku
15 dni od prejema poročila in ga na podlagi
ogleda na terenu potrditi ali zavrniti.
VII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti poslana priporočeno
v zapečatenem ovitku z imenom in naslovom upravičenca po pošti na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,
s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis – ureditev parkirišč«.
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 20. 5. 2008 do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, v delovnem času, objavljena pa
sta tudi na spletni strani Občine Postojna,
http://www.postojna.si.
Upravičenci iz VI. točke tega razpisa, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi vlog.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 20. 5. 2008
oziroma do tega dne do 12. ure ni bila predložena na Občino Postojna – pisarna št.
3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba, glede
na IV. točko tega razpisa;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem
roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Upravičenci iz IV. točke tega razpisa
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje
v desetih dneh po odpiranju vlog.
VIII. Vsebina prijave
Prijava se šteje za popolno, kolikor vsebuje vse navedene elemente, in sicer kot
sledijo v nadaljevanju:
– da prijavo oddajo upravniki stanovanjskih objektov iz IV. točke tega razpisa;
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna;
– projekt za izvedbo del (PZI) oziroma vsaj idejno zasnovo z grafično prilogo
z označenim številom predvidenih parkirnih
mest in popisom del (načrt parcel);
– podpisana izjava upravnika stanovanjskih objektov, da etažni lastniki soglašajo
z izvedbo del.
IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa
z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno
pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana
na naslov: Občina Postojna, Urad župana,
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Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo
prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih
dneh od prejema pritožbe.
X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba Karmen Berra
Gulje, tel. 05/728-07-90.
Občina Postojna
Št. 41001-23/2008
Ob-4070/08
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in Pravilnika
o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.
14/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV, št. 4/08)
razpis
za dodelitev državnih pomoči –
skupinske izjeme za razvoj podeželja
v Mestni občini Maribor za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2008 v okvirni višini 34.000 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva v okvirni višini 26.000 EUR,
– 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja v okvirni višini 8.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred drugim odpiranjem, bo Mestna občina
Maribor objavila zaprtje razpisa.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritve sredstev s strani
Mestne občine Maribor in do 22. 8. 2008
oziroma do 30. 9. 2008. Dokazila/plačani
računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
A) Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi
kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti
oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški ukrepov:
A.1 stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetiji ter ureditev izpustov,
A.2 stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
A.3 stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
A.4 stroški nakupa rastlinjaka, montaže
ter opreme v rastlinjaku.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (v primeru
ukrepa pod točko A.1, če je za gradnjo/adaptacijo potrebno),
– predračun,
– račun in dokazilo o plačilu stroškov za
katere se uveljavlja pomoč,
– poslovni načrt (v primeru ukrepov pod
točko A.1 za namen gradnje, A.2 in A.4),
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti (KMG-MID).
B) Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški ukrepov:
B.1 stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
B.2 stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov
za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in
tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
B.3 stroški usposabljanja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje točke,
B.4 stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije, članstvo v takih skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
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prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
C) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
C.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu, in sicer za naslednje teme
izobraževanj in usposabljanj:
– tečaji računalništva,
– tečaji: smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino,
– Izobraževanja s področja čebelarstva,
– tečaji FFS,
– tečaji varstvo pri delu.
C.2 na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
C.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
C.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški ukrepov:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo
le-teh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
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Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 25. 8. 2008.
Roki oddaje vlog za obravnave:
– do 16. 5. 2008 za prvo odpiranje in
obravnavo vlog in
– do 25. 8. 2008 za drugo odpiranje in
obravnavo vlog.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Pri
posameznem odpiranju se bodo upoštevale
vloge, ki bodo prispele v glavno pisarno Mestne občine Maribor, soba št. 121/I do datuma navedenega za posamezno odpiranje
do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte morata
biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge prispele do 16. 5.
2008, najkasneje do 26. 5. 2008 in vloge
prispele do 25. 8. 2008, najkasneje do 5. 9.
2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne
bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po 25. 8. 2008 ali po
porabi sredstev se kot prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 14. 11. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena
je tudi na spletnih straneh Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za
dodatne informacije lahko pokličite Petro
Klarič, tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elek
tronski naslov: mestna.obcina@maribor.si
z navedbo »razpis kmetijstvo – skupinske
izjeme«.
Mestna občina Maribor
Št. 41001-24/2008
Ob-4071/08
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in Pravilnika
o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.
14/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV, št. 4/08)
razpis
za dodelitev pomoči de minimis za
razvoj podeželja v Mestni občini Maribor
za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Maribor,
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ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 v okvirni višini 21.500 EUR, od tega na proračunski
postavki:
– 161004 Dopolnilne dejavnosti v okvirni
višini 13.500 EUR,
– 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja v okvirni višini 8.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za
posamezno naložbo oziroma drug ukrep je
do 2.000 EUR.
III. Upravičenci: za nepovratna sredstva
finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo
ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske
površine na območju občine. Upravičenci
so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
IV. Ukrepi
A) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
A.1 stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
A.2 stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, z datumom
opravljene storitve od 1. 10. 2007 do 19. 9.
2008.
B) Promocija in trženje proizvodov in
storitev
Upravičeni stroški:
B.1 stroški promocije in trženja storitev
in proizvodov s kmetijskih gospodarstev,
ki niso proizvodi primarne kmetijske pro
izvodnje (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– račun in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, z datumom
opravljene storitve od 1. 10. 2007 do 19. 9.
2008,
– v primeru iz druge alinee prejšnjega
odstavka, dokazilo o vključenosti pravnih
oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih proizvodov in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
C) Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
C.1 stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
C.2 stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
C.3 stroški najema prostora na sejmih,
povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev
in ima sedež na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, z datumom
opravljene storitve od 1. 10. 2007 do 19. 9.
2008,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 19. 9. 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske
dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se
bodo vloge prispele do 19. 9. 2008 v glavno pisarno Mestne občine Maribor, soba št.
121/I do 12. ure oziroma poslane po pošti
s poštnim žigom do vključno 19. 9. 2008.
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Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in
polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 30. 9. 2008. Odpiranje vlog ni
javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 14. 11. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena
je tudi na spletnih straneh Mestne občine
Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za
dodatne informacije lahko pokličite Petro
Klarič, tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elek
tronski naslov: mestna.obcina@maribor.si
z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor
Ob-4076/08
Na podlagi 7. člena Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2008) objavlja Občina
Duplek
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pokopališke dejavnosti v Občini Duplek
1. Koncedent: Občina Duplek, Cesta
4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek.
2. Predmet koncesije: pokopališka dejavnost, ki zajema predvsem naslednja dela:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– določanje mesta, datuma in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom in
predstavnikom verske skupnosti,
– izvajanje pogrebnih svečanosti in zagotovitev ozvočenja ves čas trajanja pogrebne
svečanosti na pokopališču ter skrb za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– vodenje evidence o grobovih in nadziranje raznih del na pokopališču,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
3. Koncesija se podeljuje za pokopališko
dejavnost na naslednjih pokopališčih:
– Dvorjane,
– Korena,
– Vurberk.
Za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v tč.
2, se na teritoriju Občine Duplek podeli le
ena koncesija. Koncesionar lahko opravlja
tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi
združljive s koncesionirano dejavnostjo.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za
5 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 9/2008).
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– izjavo, da razpolaga z zadostnim strokovnim kadrom in drugimi tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti,
– izjavo, da se strinja z merili iz razpisne
dokumentacije,
– izjavo, da bo sklenil ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem koncesionirane dejavnosti lahko
povzroči tretji osebi ali koncedentu,
– ponudbene cene za storitve, za katere
se podeljuje koncesija,
– izjava o ponujeni koncesijski dajatvi,
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– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega
vidika,
– parafiran vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na Občinski upravi Občine Duplek
do vključno 9. 5. 2008, vsak delovnik med
8. in 14. uro. Ponudniki lahko zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo pisno ali po elektronski pošti
obcina.duplek@duplek.si, do vključno 16. 5.
2008 do 12. ure.

Merila za izbiro ponudnika so:
– Ponudbena cena pokopaliških storitev:
– najnižja kumulativna cena koncesioniranih storitev
– vsaka naslednja višja cena
– Pisne reference:
– vsaka posamična pisna referenca

40 točk
5 točk manj
5 točk (za pokopališča
na območju ene občine
velja ena referenca)

– Višina plačila za koncesijo:
– 4 odstotke od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene
z izvajanjem pokopališke dejavnosti v preteklem letu
5 točk
dodatnih 5 točk
– vsak naslednji celi višji odstotek

Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, če izpolnjuje preostale pogoje iz javnega razpisa. V primeru enakega
števila točk bo izbran ponudnik, ki bo dosegel višje število točk pri merilu višina plačila
za koncesijo.
Prijavo je potrebno posredovati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Duplek, Cesta
4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, s pripisom »javni razpis – koncesija pokopališka
dejavnost – ne odpiraj«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je do vključno 23. 5. 2008 do 12. ure. Obravnavale se
bodo ponudbe, ki bodo do tega datuma in
ure prispele v tajništvo Občine Duplek. Odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2008 ob 9. uri
v sejni sobi Občine Duplek. Ponudbe bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh
po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja
odloči občinska uprava z odločbo. Zoper
odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloči župan. Z izbranim
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
Prepozne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor ponudba
ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil
o izpolnjevanju pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, bo ponudnik pozvan na
dopolnitev. Če ponudnik ponudbe v roku,
ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo
ustrezno dopolnil glede zakonsko predpisanih pogojev, bo ponudba zavržena, če pa je
ne bo dopolnil glede dokazil, potrebnih za
ocenjevanje ponudb, bo ponudba v tem delu
prejela 0 točk.
Občina Duplek si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega od ponudnikov in ponovi
razpis, kolikor ponudbe kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne bi ustre-

zale. Občina v tem primeru ni odškodninsko
odgovorna.
Občina Duplek
Št. 42/80
Ob-4077/08
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov objavlja
podaljšani razpis
za nagrado Riharda Jakopiča 2008
Nagrado prejme načeloma slovenski
likovni ustvarjalec, ki deluje v kulturnem
prostoru Republike Slovenije ali zunaj nje
in je praviloma član Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Kandidat za
nagrado Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za
najboljše likovno-vizualno delo, razstavo
ali izvajano delo, predstavljeno v javnosti
v praviloma preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski
opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani Slovenije. Odbor za nagrado Riharda
Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki
bodo vsebovali strokovno dokumentacijo
in utemeljitev ter bodo vključno do 12. 5.
2008 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Odbor
za podelitev nagrade Riharda Jakopiča«.
Vloge, ki bodo prispele po tem datumu
(12. 5. 2008 do 24. ure – datum poštnega
žiga), bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Predstavniki v Odbor za podelitev nagrade Rihard Jakopič so voljeni za eno leto in
se vsako leto v celoti zamenjajo. Odbor je
sestavljen iz dveh predstavnikov Akademije
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze
v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slo-
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venskega društva likovnih kritikov in ZDSLU.
Prvo sejo odbora skliče predsednik ZDSLU
in na njej člani odbora izvolijo predsednika,
ki je vsako leto iz druge inštitucije. Odbor
odloča z navadno večino glasov.
Pozivamo Umetniške svete društev in
posamezne člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic in
kolegov, da kandidirate likovne ustvarjalce,
ki so praviloma člani ZDSLU in katerih delo
predstavite Odboru za nagrado Riharda Jakopiča v zahtevani obliki. Vsi predlogi, ki
so prispeli pravočasno v prvem razpisnem
roku, bodo upoštevani tudi v podaljšanem
razpisu.
Zveza društev slovenskih likovnih
umetnikov
Ob-4102/08
Razpis
za dobavo in montažo opreme za 21
kuhinj in za skupne prostore v objektu
z namenskimi najemnimi stanovanji
v soseski Dolgo polje 3, kare VI, blok
B1, Lamela C, Novi trg v Celju
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel.
+386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32;
kontaktna oseba: Romana Celarec, e-pošta:
romana.celarec@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: objekt z namenskimi najemnimi stanovanji v soseski Dolgo
polje 3, kare VI, blok B1, Lamela C, Novi
trg v Celju.
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3. Dela, ki jih je treba izvesti
Naročnik je investitor dela novega objekta z namenskimi najemnimi stanovanji za
upokojence in druge starejše osebe v soseski Dolgo polje 3, Novi trg v Celju. Objekt
je v zaključni fazi gradnje. V skladu z Investicijskim programom naročnik načrtuje
dobavo in montažo opreme za 21 kuhinj
in za skupne prostore v navedenem objektu. Podrobne specifikacije del so navedene
v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga 1
sestavni del razpisne dokumentacije.
Predviden zaključek del: 15. 7. 2008.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, na pisno zahtevo zainteresiranih ponudnikov pa tudi po pošti. Stroškov v zvezi
z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške
v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe
nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
torka, 20. 5. 2008, do 12. ure.
6. Predložitev ponudbe in rok za oddajo
ponudb: 21. 5. 2008 do 9. ure.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na zgoščenki in za katere
se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da
je ponudnik navedel neresnične podatke.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba

– dobava in montaža opreme za 21 kuhinj in
za skupne prostore v objektu z namenskimi
najemnimi stanovanji v soseski Dolgo polje
3, Novi trg v Celju« in s polnim naslovom
ponudnika na hrbtni strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov
naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 21. 5.
2008 ob 10. uri, na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih
razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe,
lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi.
8. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe
Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
Pogoji bančne garancije so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
10. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na
podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od
podpisanega primopredajnega zapisnika.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena
za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
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Javne dražbe
Ob-4120/08
Popravek
Javna dražba za prodajo nepremičnin,
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, objavljena v Uradnem listu RS,
št. 38/08, bo v torek, 6. maja 2008 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Ribnica.
Občina Ribnica
Št. 352-19/2007-16-04
Ob-4123/08
Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), Odlokom o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01 in 68/03) in Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št.
35/06) ter v skladu s Finančnim načrtom in
programom dela JNS OL za leti 2008–2009
z načrtom prodaje stvarnega premoženja,
objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
matična številka: 5874505, ID številka za
DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in faks
03/73-38-740.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so delno komunalno opremljena in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih v naravi
predstavljajo
parc. št.
203
204/1
204/2
205
206/1
207/1
207/2
208
212/8
212/9
Skupaj:

z.k. vl. št.
226
226
226
226
226
226
226
226
126
126

vrsta rabe
pašnik
njiva
njiva
pašnik
pašnik
njiva
njiva
pašnik
njiva
njiva

površina v m2
150
275
306
48
111
789
204
192
838
6
2919

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.: 3501-344/2007, z dne 3. 3.
2008, izhaja, da se zemljišča nahajajo na
območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št.
86/01 in 98/02) nahajajo na območju, ki se
ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu Belovo (Uradni list RS, št. 122/04), v katerem so
navedeni tudi pogoji za izgradnjo objektov

k.o.
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice
Rimske Toplice

v območju individualnih stanovanjskih hiš
s pomožnimi objekti.
Za omenjeno območje je bil sprejet tudi
Odlok o programu opremljanja zemljišča za
gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni
list RS, št. 33/07), ki predpisuje izhodišča za
izdelavo programa opremljanja, obstoječo
in predvideno komunalno infrastrukturo ter
podlage za odmero komunalnega prispevka. Vsa izhodišča za program opremljenosti
zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Belovo,
ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt d.o.o.,
Sevnica, pod št. projekta 93/03.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna 73.879,89 EUR, najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR. Davek na dodano
vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno
in ga kupec plača poleg kupnine. Vse parcele se prodajajo skupaj.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Nepremičnina bo prodana dražitelju,
za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni
nepremičninski sklad Občine Laško pravico
zadržati vplačano varščino.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.:
01257-3000000192, v 8 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
Kupec je pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžan
plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen skladno z določili Odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07).
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 28. maja 2008, v sejni sobi
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10.30. 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 iz-
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polnjuje 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 Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.:
01257-3000000192. Račun je odprt pri UJP
Žalec.
– Z vplačilom varščine sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži varščino.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
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
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– 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 e-naslovu: luka.picej@lasko.si
oziroma na tel. 03/73-38-714 ali na e-naslovu: vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin,
ki so predmet javne dražbe.
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško
Ob-4088/08
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/2001,
16/02, 51/02, 108/03 – odločba US, 72/05 in
100/05 – UPB1, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07
in 27/08), Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in na podlagi posamičnih
programov prodaje nepremičnin v lasti Občine Tolmin z dne 11. 4. 2008, objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Tolmin
I. Predmet prodaje sta:
1) Stavbišče z ruševino na parc. št.
280/7, stavbišče 126 m2, k.o. Podmelec.
a) Izklicna cena za nepremičnino je:
1020,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je
100 EUR.
b) Varščina je: 102,00 EUR.
c) Nepremičnina ni obremenjena s pravicami tretjih oseb.
d) Opis nepremičnine: nepremičnina je
v naravi ruševina, v zelo strmem pobočju.
Od stare hiše, ki ima hišno številko Podmelec 36, še stoji nosilno zidovje, ki je zelo
razpokano in deformirano, streha in leseni
stropi so pretežno že porušeni. Uporabno
bo morda lahko le temeljno zidovje, ki je bilo
na spodnji strani podbetonirano. Do skupine
bližnjih hiš je iz ceste Kneža – Ljubinj zelo
strm in ozek cestni dostop z betonsko utrditvijo, zadnji del v dolžini ca. 40 m je le steza,
ki mimo tega zemljišča vodi naprej v kmetijska zemljišča. Tekoča voda je pri bližnjih hišah, na nižji višinski koti kot je stanovanjska
hiša, podobno je tudi elektrika na bližnjih
objektih. Ruševine objekta na tem zemljišču
že ogrožajo spodnje stanovanjske hiše in so
nujni ukrepi za zaščito sosednjih objektov.
Nepremičnina spada v območje, namenjeno
pretežno za stanovanjsko gradnjo.
2) Stavbno zemljišče na parc. št. 41/8,
njiva 524 m2, k.o. Slap.
a) Izklicna cena za zemljišče je:
10.900,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je
400 EUR.
b) Varščina je: 1.090,00 EUR.
c) Nepremičnina ni obremenjena s pravicami tretjih oseb.
d) Opis nepremičnine: nepremičnina je
skrajna vzhodna stavbna enota v novejšem
delu naselja Slap ob Idrijci, orientirana je

proti jugozahodu, leži nad dostopno potjo in
v precejšnji brežini. Preko parcele in delno
ob parceli je manjši kanal za površinsko
vodo in pokrita skladovnica lesenega materiala, ki ni last prodajalke. Nad parcelo in
že zgrajenimi sosednjimi objekti je v prvem
delu manjša ravnica, ki prehaja v sorazmerno strmo travnato pobočje, ki je na nekaterih
mestih načeto lokalnimi vsadi. Nepremičnina spada v območje, namenjeno pretežno
za stanovanjsko gradnjo.
II. Način, kraj in čas dražbe
Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, in sicer:
v torek, dne 13. 5. 2008, in sicer:
1) za nepremičnino pod I.1) ob 10. uri in
2) za nepremičnino pod I.2) ob 12. uri.
III. Udeležba na javni dražbi in pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najkasneje 30 minut pred začetkom
javne dražbe prijavijo svojo udeležbo in pred
ložijo:
1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za nepremičnino, katero nameravajo kupiti in priloženo številko osebnega
transakcijskega računa za primer vračila
varščine;
2. fotokopijo osebnega dokumenta (za
fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni
na dan dražbe);
3. davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
4. matično številko (pravne osebe oziroma sam. podjetniki) oziroma EMŠO (fizične
osebe);
5. notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Organizator dražbe bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo priložili zahtevanih dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe
izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
IV. V ceno posamične nepremičnine
niso vključeni stroški cenitve, davek na dodano vrednost po stopnji 20% ter stroški
v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati po sklenitvi pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice
v zemljiško knjigo. Pred izdajo dovoljenja
za graditev mora kupec plačati komunalni
prispevek.
V. Posamična nepremičnina bo prodana
najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo
ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VI. Udeleženci javne dražbe morajo
najkasneje en dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino navedeno
v tem razpisu, za nepremičnino, ki jo želijo kupiti, na enotni zakladniški račun št.
01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim
pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po
končani dražbi.
VII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati
kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine
je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine
v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zapade v korist Občine
Tolmin.
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VIII. Drugi pogoji:
a) Nakup posamične nepremičnine se
opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zapade v korist Občine Tolmin.
č) Prodajalec bo izročil posamično nepremičnino v last in posest ter predlagal
vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu
celotne kupnine, stroškov in overitvi pogodbe. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži
prodajalec.
IX. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija imenovana s strani župana Občine Tolmin, dražba je ustna;
2. draži lahko tisti, ki je vključno dan pred
začetkom javne dražbe plačal varščino za
nepremičnino in to dokaže s pisnim potrdilom;
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo;
4. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
5. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
6. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno;
7. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
8. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa;
9. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat izkliče isto najvišjo ponudbo;
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe;
11. javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
X. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tolmin ustavi postopek prodaje posamične nepremičnine do sklenitve pravnega
posla. V tem primeru Občina Tolmin povrne
dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti.
XI. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske
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uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran
Mavri), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Št. 478-2/07
Ob-4086/08
Na podlagi sklepa Sveta Krajevne skupnosti Solkan z dne 9. 10. 2007, Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A) Predmet javne dražbe:
1. poslovni prostor v I. nadstropju in stopnišče v objektu na c. IX. Korpusa 46 v Solkanu (parc. št. 2620/2, k.o. Solkan, v izmeri
37,06 m2. Izklicna cena je 36.000 EUR. Najnižji znesek višanja je 200 EUR. Prostor je
zaseden z najemnikom.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb
se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene do vključno 12. 5. 2008 na TRR Krajevne skupnosti Solkan 01284 – 6450831390.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe na TRR Krajevne skupnosti Solkan 01284 – 6450831390. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku,
se mu vplačana varščina na vrne.
6. Vplačano varščino bo dražitelj uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh brez
obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite na sedežu Krajevne skupnosti
Solkan, Trg J. Srebrniča 7, Solkan, ali po tel.
05/33-000-80.
C) Javna dražba bo v ponedeljek,
12. maja 2008, ob 10. uri, na sedežu Krajevne Skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča
7, Solkan.
Krajevna skupnost Solkan
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Razpisi delovnih mest
Ob-4011/08
Razpisna komisija, ki jo je imenovala
skupščina Javnega komunalnega podjetja
Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, objavlja na podlagi določil Družbene
pogodbe razpis za prosto delovno mesto
direktorja družbe.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– dokončana višja ali visokošolska izobrazba pravne, tehnične ali ekonomske
smeri ali iz organizacije dela,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– znanje vsaj enega od svetovnih jezikov,
– priložen življenjepis,
– podano pooblastilo razpisni komisiji Javnega komunalnega podjetja Prodnik
d.o.o., da lahko preveri resničnost oziroma
pravilnost priloženih izjav kandidata.
Dokazila, ki jih morajo priložiti kandidati:
– diploma strokovne izobrazbe,
– izjava kandidata, da ima najmanj štiri
leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih
mestih,
– izjava kandidata, da je bil v obveznem
programu višje oziroma visokošolskega izobraževanja vključen v program vsaj enega
od svetovnih jezikov ali potrdilo o znanju
tujega jezika,
– potrdilo, da ni podana omejitev iz
515. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Kandidati lahko pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti v roku 15 dni od dneva objave na
naslov: Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
s pripisom: »Razpis za direktorja – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izboru obveščeni
po pošti.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-4016/08
Svet Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica razpisuje delovno mesto
direktorja oziroma direktorice
Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
za mandatno dobo 5 let.
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. visoka izobrazba ustrezne smeri,
2. opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
3. najmanj pet let delovnih izkušenj
v knjižnični dejavnosti.
Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8
dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi
naj priložijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev ter program dela zavoda. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v 60 dneh po končanem razpisu.
Kandidati naj pošljejo prijave na: Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica, Trg maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako
»Za razpis«.
Svet Knjižnice Makse Samsa
Ilirska Bistrica

Št. 110-87/2008-03110
Ob-4019/08
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 Slovenski Bistrici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-88/2008-03110
Ob-4022/08
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 višjega sodnika na
Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4055/08
Svet Centra za socialno delo Ruše, Šolska ul. 16/a, 2342 Ruše, na podlagi sklepa
Sveta zavoda z dne 28. 2. 2008, razpisuje
delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Ruše (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje po 56.,
57. in 69. členu ZSV (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.),
in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije, teološke
smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
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Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Poleg zgoraj zahtevanih pogojev morajo
kandidati:
– izdelati program dela za mandatno obdobje in priložiti reference o dosedanjem
delu,
– priložiti dokazilo, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– priložiti dokazilo, da zoper njih ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni).
Svet si pridržuje pravico, da kandidate
povabi na razgovor.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, delovne knjižice, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu,
morebitno dokazilo o opravljenem programu
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
dokazila o nekaznovanosti ..) naj kandidati
pošljejo na naslov: Center za socialno delo
Ruše, Šolska ul. 16/a, 2342 Ruše – z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/ico«,
v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Ruše
Ob-4068/08
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Urad
ni list RS, št. 63/07-UPB3) Občina Grosuplje
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalca II (m/ž) v Uradu za komunalno infrastrukturo Občinske uprave
Občine Grosuplje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, upravne ali ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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 za razpisano delovno mesto se skrajšajo za tretjino
v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat opraviti strokovni izpit
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje vseh upravnih postopkov s področja komunalnega prispevka in komunalnih taks,
– vodenje evidence stavbnih zemljišč,
– opravljanje nalog s področja razpolaganja z zemljišči,
– pripravljanje predpisov in drugih zahtevnejših gradiv iz delovnega področja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave (če ima opravljenega) in strokovnega izpita iz upravnega
postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit(a)
in leto opravljanja izpita(ov),
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Grosuplje pridobitev podatkov iz 4., 5. in 6. alinee iz uradne
evidence.
Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta za čas
nadomeščanja začasno odsotnega javnega
uslužbenca s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
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Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Grosuplje, Taborska
cesta 2, 1290 Grosuplje, v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri
kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Mušič, tel. 01/788-87-86, informacije o delovnem področju pa Polona
Verbič, tel. 01/788-87-70.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Občina Grosuplje
Ob-4081/08
Župan Mestne občine Nova Gorica razpisuje na podlagi 15. člena in v povezavi z 10.
členom Akta o ustanovitvi javnega podjetja
Mestne storitve prosto delovno mesto:
direktor javnega podjetja Mestne storitve, d.o.o, Nova Gorica.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih, pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijske sposobnosti.
Direktor bo imenovan za dobo 4 let.
Nastop dela: 1. 6. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjim delom
s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela podjetja za mandatno obdobje, pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina Nova Gorica, župan, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako
»prijava na razpis za direktorja JP Mestne
storitve«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 110-64/2008-03110
Ob-4089/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-89/2008-03110
Ob-4090/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov 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
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.
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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-91/2008-03110
Ob-4091/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov
(medokrajni sodniki) na Višjem sodišču
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4092/08
Na podlagi 9. člena Sklepa o ustanovitvi
ter 27. člena Statuta Centra EMUNI, Svet
zavoda objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja / direktorice Univerzitetnega centra za evro-sredozemske študije.
Za direktorja bo imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno
s študijskimi programi druge stopnje, ali
drugo enakovredno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na
področju izobraževanja, sposobnost vodenja in organiziranja, od tega 3 leta delovnih
izkušenj na podobnih vodstvenih delih,
– ima aktivno znanje angleškega ali francoskega jezika ter aktivno ali pasivno zanje
italijanskega jezika.

Direktorja zavoda imenuje svet zavoda
ob soglasju ustanovitelja. Direktor bo imenovan za mandat štirih let.
Prijava mora vsebovati:
– dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev,
– kratek strokovni življenjepis,
– program dela Centra EMUNI.
Prijave pošljite v 15 dnevih od objave,
priporočeno v zaprti ovojnici (pripis »razpis direktorja«) na naslov: Center EMUNI,
Sončna pot 20, 6320 Portorož. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v 30 dnevih od dneva objave.
Dodatne informacije: +386/0/5/671-36-00.
Univerzitetni center za
evro-sredozemske študije
Št. 2-46/08
Ob-4105/08
Na podlagi 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih ter 28., 30., in 31. člena Statuta Zveze ljudskih univerz Slovenije, Upravni odbor Zveze ljudskih univerz Slovenije
(ZLUS), Pod ježami 8, Ljubljana, razpisuje
prosto delovno mesto
generalnega sekretarja ZLUS.
Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– najmanj znanje angleškega jezika na
višji ravni,
– 5 let delovnih izkušenj na področju
vzgoje in izobraževanja,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– predložiti svojo vizijo delovanja za
mandat,
– potrdilo o nekaznovanju.
Generalni sekretar ZLUS bo imenovan
za pet let.
Ponudbo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in vizijo delovanja naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa
z oznako »Za razpis« na Zvezo ljudskih
univerz Slovenije, Pod ježami 8, Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Zveza ljudskih univerz Slovenije
Št. 8/2008-18
Ob-4107/08
Okrožno državno tožilstvo v Kranju, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel. 04/281-34-11
in faks 04/281-34-33, na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji(a) pravosodni(a) svetovalec(ka).
Uradnik(ca) bo naloge opravljal(a) v nazivu višji(a) pravosodni(a) svetovalec(ka) III.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji(a) pravosodni(a)
svetovalec(ka) I, višji(a) pravosodni(a)
svetovalec(ka) II in višji(a) pravosodni(a)
svetovalec(ka) III. Izbrani(a) kandidat/kandidatka bo delo opravljal(a) na sedežu v Kranju. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6
mesečnim poizkusnim delom.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje enega svetovnega jezika,
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– poznavanje dela z računalnikom,
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in pogoje, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja na zgoraj navedeni naslov.
Prijavam naj priložijo:
– izjavo, da izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta in
– pisno privolitev kandidata za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi
139. člena ZUP.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v 30 dneh po objavi razpisa.
Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Ob-4135/08
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju /
Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien,
Seilerstätte 2, A-1010 Wien, na podlagi sklepa Upravnega odbora društva »Slovenski
znanstveni inštitut na Dunaju« (v nadaljevanju Inštitut) z dne 26. 2. 2008 in v skladu
z določili XV. člena statuta razpisuje mesto
direktorja Inštituta za mandatno dobo
štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za direktorja Inštituta je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– doktorat znanosti;
– aktivno znanje nemškega jezika;
– mednarodne izkušnje s promocijo slovenske znanosti;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Prijava mora vsebovati:
1. fotokopijo dokazil o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih
morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. fotokopijo delovne knjižice oziroma
druga ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da ima kandidat mednarodne izkušnje
s promocijo slovenske znanosti ter organizacijske in vodstvene sposobnosti;
3. fotokopijo potrdila o aktivnem znanju
nemškega jezika;
4. fotokopijo osebnega dokumenta kandidata;
5. izhodišča za finančni načrt in program
dela SZI.
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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas štirih let
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih SZI, Seilerstätte
2, 1010 Wien in drugod.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za razpis za direktorja Slovenskega znanstvenega
inštituta na Dunaju – ne odpiraj« na naslov:
Rektorat Univerze v Mariboru, univ. prof. dr.
Željko Knez, predsednik UO SZI, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor, in sicer v roku 15 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Milka Hudobnik, tel. 0043/1/512-72-90,
v torek, 29. 4., od 10. do 11. ure in torek,

6. 5., od 10. do 11. ure, elektronski naslov:
office@szi-dunaj.at.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Kandidata izbere Upravni odbor SZI.
Predvideni nastop mandata je 1. 9.
2008.
O izidu bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa
o izbiri.
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju
/ Slowenisches Wissenschaftsinstitut
in Wien
Št. 110-93/2008
Ob-4138/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto državnega pravo
branilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-92/2008
Ob-4139/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti pomočnika državnega
pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
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Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 514/08
Ob-4140/08
Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov ter 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov razpisuje
upravni odbor Zavoda delovno mesto
direktorja Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske,
pravne, organizacijske ali tehnične smeri;
– da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let v gospodarstvu;
– poleg 5 letnih delovnih izkušenj v gospodarstvu so v okviru predpisanih delovnih
izkušenj zaželene večletne delovne izkušnje
na vodilnih mestih v javnem sektorju;
– znanje uradnega jezika in izkazati znanje tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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
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delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo o znanju uradnega jezika;
4. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
6. izjavo, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Ob prijavi mora kandidat priložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov v obdobju naslednjih petih let.
Kandidati morajo izkazati znanje angleškega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s komisijo, ki bo imenovana za namen ugotavljanja strokovne usposobljenosti kandidatov
(v nadaljnjem besedilu komisija).
Pri izvedbi postopka ugotavljanja strokovne usposobljenosti in izbire najprimernejšega kandidata se bodo smiselno
uporabljala določila, ki urejajo posebni natečajni postopek ter Standardi strokovne
usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je
določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
0906-272003-1, objavljeni na spletni strani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/si/uradniski-svet/). Komisija bo
seznam kandidatov, strokovno usposobljenih za direktorja Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov, posredovala Upravnemu odboru
Zavoda, ki bo izmed kandidatov na seznamu izbral direktorja za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, ter po pridobitvi soglasja Upravnega odbora Zavoda
RS za blagovne rezerve potrdil imenovanje
direktorja.
Delo bo direktor opravljal na sedežu Zavoda v Ljubljani, Gospodinjska ulica 8.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Ljubljana,
Gospodinjska ulica 8 s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za delovno mesto direktorja«.
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Za kandidate, ki bodo posredovali formalno nepopolne prijave, se ne bo ugotav
ljala strokovna usposobljenost.
Kandidatom, ki jih bo komisija glede
na strokovno usposobljenost ocenila kot
primerne in ostalim kandidatom, bo izdan
pisni sklep komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri obveščeni
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
ZORD Slovenija
Št. 96/2008
Ob-4149/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, družboslovne ali ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,

– zoper njega ni 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 pravosodje 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 »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
delovnega mesta v organih državne uprave
in v 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 (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika
ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru
s posebno natečajno komisijo. Pri znanju
vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik
upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in
sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe 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)
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opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »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 sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
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.
Generalni sekretar v Ministrstvu za pravosodje 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
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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, Franc Tomažič,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
e-upravo in upravne procese, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-86-66.
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 pravosodje
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Druge objave
Ob-3988/08
Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin – stanovanj
1. Prodajalec: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje sta:
– stanovanje v zgradbi Braslovče 25,
na parc. št. *37/1, k.o. Braslovče, v izmeri
39,51 m2, za katerega je izhodiščna cena
33.000,00 EUR,
– stanovanje v zgradbi Braslovče 31,
na parc. št. *40/1, k.o. Braslovče, v izmeri
70,12 m2, za katerega je izhodiščna cena
50.000,00 EUR.
Izhodiščne vrednosti so določene na
podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem.
3. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo prodajalca.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
prodajalca št. 01351 – 0100004434. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neizbranim pa se brez obresti
vrne v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
f) Uspešni ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe, skleniti prodajno pogodbo.
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec
v določenem roku ne podpiše pogodbe ali
če ne plača celotne kupnine, varščina za-

pade v korist Občine Braslovče in velja, da
je kupec odstopil od pogodbe.
6. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 23. 5. 2008,
do 12. ure, na naslov: Občina Braslovče,
Braslovče 22, 3314 Braslovče. Na zaprti
kuverti mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin na Občini Braslovče, tel.
03/703-84-00. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Braslovče
Št. 352-2-0002/2008-502
Ob-4093/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št.
319, z dne 27. 5. 2004 Občina Ravne na
Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb
je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 69, v X. nadstropju večstanovanjske stavbe Javornik 54, v skupni
izmeri prodajne površine v izmeri 40,50 m2
oziroma skupne stanovanjske površine v izmeri 41,90 m2, ni vpisano v etažni lastnini in
je oddano v najem za nedoločen čas.
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke,
zajema stanovanje prostore naslednjih neto
koristnih površin:

1,40

Skupna
stanovanjska
površina
2,80

18,00
11,54
3,53
2,14
3,89
40,50

18,00
11,54
3,53
2,14
5,18
41,90

Prodajna
površina
Klet:
X. nadstropje:
– soba
– kuhinja
– kopalnica z WC-jem
– predsoba
– loža
Skupaj

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987.
5. Informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in
četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15.
ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel.
02/821-60-17.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– V ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno
navesti ponujeno ceno.
– Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
– Osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki) imajo pod enakimi pogoji
kot izbrani ponudnik predkupno pravico.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
7. Navedeno nepremičnino prodaja Občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je
nepremičnina oddana v najem za nedoločen
čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
8. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 30.593,49 €. Kupnino je potrebno
plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Ravne na Koroškem.
9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 69 Javornik 54 – ne odpiraj«.
11. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
12. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa
zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine.
13. Kontaktna oseba prodajalca: svetovalka za urejanje stavbnih zemljišč, Irena
Došen.
14. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
15. Javno odpiranje ponudb bo dne
14. 5. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-4078/08
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 dobavo reprodukcijskega materiala: črna, barvna metalurgija ter varilni material in pločevina hardox
in vautid.
Ponudba obsega dva sklopa, in sicer:
– Sklop 1: Črna in barvna metalurgija ter
varilni material.
– Sklop 2: Pločevina hardox in vautid.
Naročnik bo dobavitelja 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.
03/56-51-250. 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 – Dobava reprodukcijskega materiala:
črna, barvna metalurgija ter varilni material
in pločevina hardox in vautid«. Ponudniki
morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Branku Podbevšek.
Rok za oddajo ponudb je 9. 5. 2008 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o
Št. 52/08
Ob-4136/08
Univerza na Primorskem, Università
del Litorale, Titov trg 4, Koper, matična št.:
1810014000, ID: SI 71633065, ki jo zastopa
rektor, prof. dr. Rado Bohinc; Univerza na
Primorskem Študentski domovi, Università
del Litorale Case dello studente, Muzejski
trg 2, Koper, matična številka: 1810014008,
ID št. za DDV: SI 71633065 na podlagi
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajanje v najem
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je
naslednja nepremičnina: poslovni prostor
v izmeri 49,5 m2, ki se nahaja v prostorih
Študentskega doma Portorož, Obala 11,
6320 Portorož (kletna etaža B trakta). Poslovnemu prostoru pripada tudi uporaba sanitarnih prostorov. Izklicna mesečna najem
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nina znaša 189,77 EUR. Ogled prostorov
je možen na podlagi predhodnega telefonskega dogovora (tel. 611-75-00). Pri izbiri
najemnika bodo prišli v poštev ponudniki, ki
bodo izvajali naslednje dejavnosti:
– servisno dejavnost za študente, in sicer
dejavnost informacijske pisarne, e-točke,
prodajalne bonov, borze sob, posredovanje
dela študentom, fotokopiranje, prodajno mesto za študentske turistične aranžmaje; torej
dejavnosti, neposredno in posredno povezane s servisom za študentsko populacijo,
– pri izvajanju dejavnosti bo druga pogodbena stranka v skladu s svojimi zmožnostmi upoštevala tudi priporočila in zahteve Sveta stanovalcev Študentskega doma
Portorož.
Poslovni prostor se odda v najem za
nedoločen čas.
2. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti v pisni obliki, vročene v zaprti in
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba za najem poslovnega prostora”
vključno do 30. 4. 2008 na naslov: Univerza
na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper,
po pošti ali osebno v sprejemno pisarno
Univerze na Primorskem do istega datuma.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
tudi naslov pošiljatelja. Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene
ponudbe, ki morajo vsebovati 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 najem
preko pooblastila, davčno, matično in telefonsko številko ter dokaz o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja
ali za pridobitev naziva samostojni podjetnik
oziroma priglasitveni list (lahko kopija). Pri
dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri
najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala naslednje kriterije:
– izpolnjevanje vseh pogojev povabila
k ponudbi;
– ocena primernosti ponujene dejavnosti
(kot popolne se štejejo tiste ponudbe, ki so
skladne s predvideno dejavnostjo),
– ponujena višina najemnine za poslovni
prostor.
Poslovni prostori se dajejo v najem v stanju kakršnem so in za dejavnost, ki je navedena v javnem zbiranju ponudb. Izklicna najemnina vključuje tudi poslovnemu prostoru
pripadajoče stroške, razen čiščenja prostorov. Ponudnik mora v roku 15 dni od prejema
obvestila o izboru skleniti najemno pogodbo,
sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil.
Najemno razmerje je sklenjeno z izročitvijo
oziroma prevzemom poslovnega prostora.
Ponudnik prevzema odgovornost zavarovanja opreme v poslovnem prostoru.
3. Informacije: vse informacije se dobijo
na Univerzi na Primorskem, Università del
Litorale, Titov trg 4, Koper. Besedilo razpisa
je objavljeno na www.upr.si in v Uradnem
listu RS, z dne 25. 4. 2008.
Univerza na Primorskem,
Università del Litorale
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4054/08
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Kersnikova 6, Ljubljana,
objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek v EUR

PRIHODKI
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Članarine
Prihodki iz financiranja
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

130.295,88
201.027,74
6.722,33
37.186,16
3.007,43
3.555,05
381.794,59
0
270.137,22
270.137,22
111.657,37

skrajšano letno poročilo
sredstev in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka

Znesek v EUR

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

4.996,57
186.276,30
126.907,15
318.180,02
7.436,31
286.696,57

24.047,14
318.180,02

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Št. 221-4/2004/12
Ob-4094/08
V register političnih strank se pod zaporedno številko 49, kjer je vpisana politična
stranka Slovenija je naša, s kratico imena
SJN ter s sedežem v Kopru, Gortanov trg
15, vpiše sprememba statuta stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2008-0413-7

Ob-3791/08

Popravek
Pri objavi hrambe Statuta sindikata, objav
ljenega v Uradnem listu RS, št. 33/08 z dne
4. 4. 2008, št. 101-1/2006-310-3, Ob-3341/08,
je prišlo do napake. Pravilna objava se glasi:
Spremeni se ime sindikata Sindikalna
podružnica SKEI EUREST d.o.o., s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14 tako, da se odslej glasi: Sindikalna
podružnica SKEI SLOREST d.o.o.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Kroškem, pod zaporedno
številko 36, z dne 19. 3. 2008.
Št. 10100-4/2008/2
Ob-3439/08
Statut Sindikata upokojencev Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (Sindikat
upokojencev – KS 90), s sedežem v Ljubljani, Gregorčičeva 7, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 18. 3. 2008 pod zaporedno
štev. 186.
Št. 101-8/2008-4
Ob-3441/08
Temeljni akt – Pravila Sindikata javnih
uslužbencev Slovenije (Zavoda) Centra
RS za poklicno izobraževanje, s skrajšanim imenom SIJUS CPI, Ob železnici 16,
Ljubljana, se z dnem 19. 2. 2008 hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 153.

Št. 101-22/2008-3
Ob-3494/08
Statut Sindikata Operna klet, Župančičeva ulica 2, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe, št. 028-63/94-04/IO
z dne 18. 2. 1994 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 164
z dnem 18. 2. 1994, se z dnem 28. 3. 2008
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-6/2008-6
Ob-3572/08
Temeljni akt – pravila o delovanju Sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Sindikata centra za socialno
delo Ljubljana Moste-Polje, s sedežem
v Ljubljani, Ob Ljubljanici 36A, ki se hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste Polje, Proletarska cesta 1, Ljubljana in
je vpisan pod zaporedno številko 94, se
z dnem 11. 3. 2008 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2008-3
Ob-3687/08
1. Sindikatu Radenska Zdravilišče Radenci d.o.o., čigar pravila so bila vpisana
v evidenco statutov sindikatov, ki se vodi pri
Upravni enoti Gornja Radgona pod zap. št.
3 z dne 21. 5. 1993 se spremeni naziv sindikata in posledično tudi pravila. Novi naziv
se glasi: Sindikat družbe Zdravilišče Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 12, 9252
Radenci.
2. Sprememba naziva sindikata in hramba novih Pravil sindikata družbe Zdravilišče
Radenci je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 75 dne 25. 2. 2008.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4024/08
Imena članov nadzornega sveta Delo,
d.d.: mag. Andrijana Starina Kosem (predsednica NS), Stojan Zdolšek (namestnik
predsednice NS), mag. Rebeka Lah, Brane
Piano, Tomaž Prpič.
Ob-4025/08
V skladu s 64. členom Zakona o medijih družba Prva TV Televizijska dejavnost
d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana,
objavlja podatke o fizičnih in pravnih oseb,
ki imajo v premoženju družbe Prva TV, Televizijska dejavnost, d.o.o., najmanj pet-odstotni delež kapitala ali najmanj pet-odstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih
pravic, ter podatke o organu upravljanja ter
organu nadzora.
V premoženju družbe Prva TV Televizijska dejavnost d.o.o. ima sto odstotni delež
kapitala ter sto odstotni delež upravljavskih
oziroma glasovalnih pravic naslednja pravna oseba – družbenik: MTG Broadcasting
AB, Skeppsbron 18, SE-103 Stockholm,
Švedska.
Organ upravljanja: direktor Aleksandras
Česnavičius, Dukst 12-20, 7376 Vilnius,
Litva.
Nadzorni organ: skupščina družbenikov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4031/08
Skladno z določilom tretjega odstavka
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1, samostojni podjetnik Info-Biro Informatika, Robert Mohorko s.p., s sedežem Skoke, Sadjarska ulica 11, pošta Miklavž na
Dravskem polju, davčna številka 74725670,
matična številka 1770772, obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto
od dneva te objave v Uradnem listu RS,
prenehal opravljati dejavnost kot samostojni
podjetnik oziroma bo prenesel dejavnost na
novoustanovljeno družbo s prenosom sub
jekta samostojnega podjetnika na to družbo,
po postopku in na način, kot je opredeljen
v 475. členu ZGD-1.
Samostojni podjetnik
Info-Biro Informatika,
Robert Mohorko s.p.
Ob-4033/08
Edini družbenik družbe Gradir težka
gradbena mehanizacija, prodaja, servisiranje d.o.o., Šolska ulica 14, 3210 Slovenske
Konjice, Riemer Franc sprejme na osnovi
zakonskih določil 491. člena in drugega
odstavka 495. člena ZGD-1 sklep o vrnitvi vplačanih naknadnih vplačil družbe
Gradir d.o.o. Slovenske Konjice, in sicer
tako, da se družbeniku Riemer Francu vrnejo vplačana naknadna vplačila v družbi
Gradir d.o.o. Slovenske Konjice, v višini
1.500.000,00 EUR, najkasneje v roku enega leta od datuma sprejetja tega sklepa, pri
čemer se vračilo ne sme opraviti prej kot
tri mesece od dne, ko je bil sklep o vračilu
naknadnega vplačila objavljen na predpisan način.
Za vračilo so izpolnjene tako materialne
in formalne zahteve, ne obstaja negativni
pogoj, izpolnjene pa so pozitivne zahteve,
in sicer:
– naknadna vplačila niso bila namenjena
»kritju osnovnega kapitala v primeru izgube«,
– temelj za vračilo je predmetni sklep,
– sklep bo objavljen na predpisan način,
kot to določa 11. člen ZGD-1,
– vračilo ne bo opravljeno prej kot v trimesečnem roku po objavi,
– osnovni vložki so bili v celoti vplačani.
Gradir težka gradbena mehanizacija,
prodaja, servisiranje d.o.o.
Ob-4072/08
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine
družbe Šempeter inženiring d.o.o., Na hribu 9, 5290 Šempeter pri Gorici, z dne 1. 4.
2008, objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo Šempeter inženiring d.o.o.,
na hribu 9, 5290 Šempeter pri Gorici, poziv
upnikom:
Okrožno sodišče v Novi Gorici je dne
4. 4. 2008 pri subjektu vpisa Šempeter inženiring d.o.o., Na hribu 9, 5290 Šempeter pri
Gorici, matična številka 1797646, vpisanem
pod vložno št. 1/04288/00, vpisalo začetek
redne likvidacije.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve

likvidacijskemu upravitelju Goranu Reljiču,
Ulica 9. septembra 31B, 5290 Šempeter
pri Gorici ali likvidacijskemu upravitelju Tomažu Vončin, Na hribu 9, 5290 Šempeter
pri Gorici.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodi z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in
višino terjatve.
Šempeter inženiring d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj Goran Reljič
Likvidacijski upravitelj Tomaž Vončina
Ob-4073/08
1. Z dnem vpisa sklepa skupščine družbe o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije v sodni register (16. 4. 2007)
se v smislu 403. Zakona o gospodarskih
družbah začne redna likvidacija družbe SCT
Strojegradnja družba pooblaščenka, d.d.
s sedežem v Ljubljani, Kavčičeva ulica 66,
matična številka 1483315.
2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Franc Viktor Pečnik iz Ljubljane, Ulica
Iga Grudna 11.
3. Delničarji, ki imajo delnice na prinosnika se pozivajo, da prijavijo delnice v roku
30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: SCT Strojegradnja,
družba pooblaščenka d.d. – v likvidaciji,
Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana.
4. Upniki družbe se pozivajo, da prijavijo
delnice v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije, na naslov: SCT
Strojegradnja, družba pooblaščenka d.d.
– v likvidaciji, Kavčičeva ulica 66, 1000
Ljubljana.
5. Dolžniki družbe se pozivajo, da brez
odlašanja poravnajo svoje obveznosti.
Likvidacijski upravitelj
Franc Viktor Pečnik

Javne prodaje delnic
Ob-4039/08
V skladu s sklepom NS družbe ZRMK
holding d.d. z dne 7. 4. 2008 uprava družbe
objavlja poziv delničarjem za odkup 14.724
delnic ZRMK holding d.d. iz sklada lastnih
delnic pod naslednjimi pogoji:
1. Cena za posamezno delnico ZRMK
holding d.d. je 28,00 EUR.
2. Pravico do nakupa delnic imajo samo
delničarji družbe, pravne in fizične osebe,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 8. 4.
2008.
3. Maksimalno število delnic, ki jih lahko
kupi posamezni delničar po tej objavi, je
2.000 delnic.
4. Prodaja delnic se bo izvajala po sistemu prve prijave do izčrpanja razpoložljive
prodajne kvote delnic, oziroma do izteka
roka za odkup. V primeru, da bo več delničarjev vložilo vlogo za odkup v časovno enakem obdobju in bodo njihove vloge presegale razpoložljivo prodajno kvoto,
bo vsak delničar lahko odkupil določeno
število delnic, ki mu pripada v lastniškem
razmerju glede na lastništvo števila delnic

do dneva vloge. Kot časovno enako obdobje se upoštevajo dospele vloge v istem
dnevu.
5. Vloga za odkup delnic, ki jo poda delničar v pisni obliki na naslov družbe ZRMK
holding d.d., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, v odprtem roku, ima skladno z določili Obligacijskega zakonika značaj zavezujoče ponudbe. V vseh primerih, ko delničar
ne bi izpolnil svoje obvezujoče ponudbe in
ne bi odkupil in vplačal delnic, ima ZRMK
holding d.d. pravico zaračunati pavšalno odškodnino v višini 5.000 EUR.
6. Ponudba za nakup delnic se zaradi
enakopravne obravnave vseh delničarjev
objavi v Uradnem listu RS.
7. Rok za sprejemanje vlog za odkup
delnice začne teči prvi naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se zaključi 15.
dan po objavi.
8. Po poteku roka iz predhodne točke so
delničarji, ki so s svojo vlogo uspeli, dolžni
podpisati pogodbo o nakupu delnic v roku 3
dni od izteka roka. V primeru, da v navedenem roku delničar ne bo podpisal pogodbe
se šteje, da je od ponudbe neopravičeno
odstopil, za kar mu ZRMK holding d.d. zaračuna pavšalno odškodnino iz 5. točke te
objave.
Predsednik uprave ZRMK holding d.d.
mag. Gojmir Černe

Sklici skupščin
Ob-4087/08
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 38 z dne 18. 4.
2008 je bil objavljen sklic za izredno skupščino družbe Avtotehna d.d., ki bo dne 20. 5.
2008. Pri objavi sklica je bila storjena očitna
napaka pri navedbi dneva skupščine, saj
je pri sklicu pomotoma navedeno, da bo
skupščina opravljena v sredo, 20. 5. 2008,
medtem ko je pravilen dan sklica torek,
20. 5. 2008.
Avtotehna d.d.
generalni direktor
Jordan Kocjančič
Št. 55-08
Ob-3983/08
Na podlagi 32. člena Statuta družbe
Elektro UNIMONT – proizvodnja, montaža,
d.d., Tovarniška 1, Slov. Konjice, sklicuje
nadzorni svet družbe
13. skupščino
delničarjev Elektro UNIMONT –
proizvodnja, montaža, d.d.,
Tovarniška 1, Slov. Konjice,
ki bo v torek, dne 27. 5. 2008, ob 13. uri,
v sejni sobi poslovne stavbe Elektro UNIMONT d.d., Tovarniška 1, Slov. Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja Marguč Uroša.
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Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT
d.d. izvoli:
– predsednika: Čuješ Franc,
– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in
Kovač Štefka.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
UNIMONT d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta Elektro
UNIMONT d.d., z dne 23. 4. 2008, o sprejemu letnega poročila za leto 2007.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2007 ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d., sprejme predlog uporabe bilančnega dobička družbe za leto 2007:
a) leta 2007 ugotovljen bilančni dobiček v višini 492.518,26 EUR se uporabi:
– za udeležbo na dobičku članom
nadzornega sveta družbe 4.543,00 EUR,
– za udeležbo na dobičku uprave
družbe 3.633,00 EUR.
Izplačilo se opravi v breme prenesenega čistega dobička leta 2002 v skupnem
znesku 8.176,00 EUR.
– o delu bilančnega dobička v višini
484.342,26 EUR bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
2. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu svetu Elektro
UNIMONT d.d. za poslovno leto 2007.
3. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Elektro UNIMONT d.d. za
poslovno leto 2007.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
po iztečenem mandatu z dne 29. 6. 2008.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave se imenujejo v nadzorni svet, za dobo štirih let, naslednji člani:
– Gorazd Korošec – zastopa interese
delničarjev,
– Janez Klančnik – zastopa interese delničarjev,
– Vinko Černec – zastopa interese zaposlenih delničarjev.
5. Vprašanja, pobude in predlogi.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slov. Konjice, vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi,
na dan 30. 4. 2008 in bodo ostali vpisani
do konca zasedanja, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi če niso delničarji.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo
na skupščini.
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Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa
predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.
Elektro UNIMONT d.d. Slov. Konjice
uprava družbe
Vekoslav Marzidošek, inž.
Ob-3999/08
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe D.
P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14, uprava družbe vabi delničarje na
11. sejo skupščine
družbe D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 26. 5. 2008, ob
12. uri, na sedežu družbe na naslovu Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, v sejni
sobi v pritličju stavbe Železarne Ravne.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje odvetnik mag. Miran Kos, za preštevalca glasov pa mag. Staša Ternik in Dušan Golnar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2007, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za njihovo delo v poslovnem letu 2007.
4. Pokrivanje izgube, zmanjšanje osnovnega kapitala in izplačilo delničarjem.
Predlog sklepa:
4. a.: Skupščina družbe se na zahtevo
uprave in nadzornega sveta seznani, da je
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
v poslovnem izidu za leto 2006 izkazala izgubo v znesku 550.667.995,00 SIT oziroma
2.297.938,55 EUR. Izguba je nastala kot posledica prodaje 55,35 odstotkov delnic SIJ-a
v lasti države z doseženo ceno 190,7193
EUR po delnici, zaradi česar je morala
D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.
v skladu z veljavno zakonodajo znižati vrednost za 11.468 delnic SIJ-a, kolikor jih še
ima v lasti, in sicer iz vrednosti 417,19 EUR
na vrednost 190,7193 EUR. Družba je izgubo pokrila delno iz celotnega prenesenega
dobička iz preteklih let v znesku 659.170,60

EUR in delno iz dobička poslovnega leta
2007 v znesku 216.499,52 EUR.
4. b.: Ugotovi se, da znaša celotna
nepokrita izguba D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d., na dan 31. 12. 2007
1.422.268,43 EUR.
4. c.: Nepokrita izguba v višini
1.422.268,43 EUR se pokrije na sledeči
način:
– iz
zakonskih
rezerv
v
višini
13.710,59 EUR,
– z zmanjšanjem osnovnega kapitala
v višini 1.408.557,84 EUR.
4. d.: Osnovni kapital D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d., ki znaša 6.955.015,86
EUR in je razdeljen na 1.666.700 navadnih,
prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic, se zmanjša za skupno 4.091.944,84
EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital
družbe znaša 2.863.071,02 EUR oziroma
bo razdeljen na 1.666.700 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic.
Od zneska 4.091.944,84 EUR je namenjen za pokrivanje izgube znesek v višini
1.408.557,84 EUR, za izplačilo delničarjem
pa je namenjen znesek v višini 2.683.387,00
EUR, oziroma 1,61 EUR po delnici. Vir sredstev izplačila delničarjem v višini 1,61 EUR
za 1 delnico D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d. predstavljajo kupnine za prodane poslovne deleže v družbah Energetika,
Valji, Armature, Sistemska tehnika, Stroji, ki jih je D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d. pridobila v zameno za 4.490
delnic SIJ-a. Izplačilo predstavlja po zamenjani delnici SIJ-a 597,64 EUR ali 3,13 krat
več, kot je znašala ponudba za odkup ruske družbe Dilon po eni delnici (190,7193
EUR). Izplačilo delničarjem se bo realiziralo v rokih po drugem odstavku 375. člena
ZGD-1 (6 mesecev od objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala oziroma
od zavarovanja upnikov).
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi bilance stanja na
dan 31. 12. 2007, v skladu s 372. členom
ZGD-1.
Skupščina pooblašča upravo, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s tem
sklepom o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala in njegovo izvedbo.
5. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsedniku nadzornega sveta pripada
za sodelovanje na redni seji bruto sejnina
v višini 155,00 EUR, članom nadzornega
sveta pa bruto sejnina v višini 120,00 EUR,
v primeru dopisne seje pa 80% teh zneskov.
Namestnik predsednika nadzornega sveta je glede plačila sejnine izenačen s članom
nadzornega sveta.
V primeru nadomeščanja predsednika
nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, ki je
vodil celo sejo, upravičen do plačila sejnine
v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
Prevozni stroški in dnevnice se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in
prevozne stroške za gospodarske družbe.
Razveljavi se sklep, ki je bil sprejet na
3. seji skupščine družbe dne 1. 12. 2000
pod točko 8 dnevnega reda (Določitev višine sejnin).
6. Prenehanje mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta s 1. 12. 2008 in
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imenovanje članov v nadzorni svet s 1. 12.
2008.
Predlog sklepa:
Na osnovi ugotovitve uprave in nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem
1. 12. 2008 preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta.
V nadzorni svet se z dnem 1. 12. 2008
imenujejo naslednji člani, za dobo štirih let:
– Jovan Ilievski,
– Janez Klančnik,
– Jože Kolar,
– Zdravko Mlakar,
– Antonija Rožen,
– Ivan Zorman,
– dr. Milan Švajger,
– dr. Henrik Kaker,
– Ivanka Štiftar.
7. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe D. P. R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. za poslovno leto 2008 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje,
d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
do vključno 20. 5. 2008 pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi po stanju na zadnji dan
prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik od 12. 5. 2008 do 23. 5. 2008, od
10. do 12. ure, v prostorih družbe ZIP Center, d.o.o., pri Tereziji Kerbev. Dodatne informacije na tel. 02/870-66-57.
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh od objave sklica
skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj.
D. P. R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.
uprava družbe
Št. 95/08
Ob-4002/08
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
in skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
14. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, dne 29. maja 2008 ob 12.
uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za
izvedbo glasovanja se izvolita Darja Gajšek
in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2007, s pisnim

poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2007, s konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in potrditvijo
konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani:
– z letnim poročilom uprave za poslovno
leto 2007 in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
uprave za poslovno leto 2007 ter pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za poslovno leto 2007,
– s konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2007 in potrditvijo konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2007
ter s pozitivnim stališčem nadzornega sveta
do konsolidiranega revizijskega poročila za
poslovno leto 2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe Gozdnega gospodarstva Maribor d.d. na dan 31. 12. 2007
znaša 1,339.059,00 EUR.
b) Uporaba bilančnega dobička:
Del bilančnega dobička preteklih let se
nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,5 EUR na delnico. Preostali bilančni
dobiček ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo do 31. 10. 2008
delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralni register KDD.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe Gozdnega gospodarstva
Maribor d.d. za dobo osemnajstih mesecev
od dneva sprejema tega sklepa dalje, za
nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča upravo, da določi
najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice.
5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo,
ki bo opravila revizijo poslovanja delniške
družbe GG Maribor d.d. v letu 2008 se imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o. iz
Maribora.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri
dni pred sejo skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
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glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe na Tyrševi
ulici 15, 2000 Maribor, vsak delavnik od 11.
do 14. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Ob-4005/08
Uprava družbe Gopharm d.d., Nova
Gorica sklicuje
sejo skupščine,
ki bo 26. maja 2008, ob 16. uri, v prostorih podjetja Gopharm d.d., Nova Gorica,
Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
b) Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Martina Klanjšček,
– preštevalki glasov: Anita Grobiša in
Tjaša Batistič,
– notarka: Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe Gopharm d.d.,
Nova Gorica za leto 2007.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2007 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane ugotovljen dobiček za leto 2007 v znesku 410.449,00
EUR nerazporejen. Upravi in nadzornemu
svetu se podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: del preostalega dobička
iz leta 1999 v višini 87.036,00 EUR se uporabi za dividende, kar predstavlja 2 EUR
bruto na delnico. Dividende se bodo izplačale do 30. junija 2008 v nerevaloriziranih
zneskih. Do izplačila dividend so upravičeni
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
družbe Gopharm d.d., Nova Gorica na dan
skupščine.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizijska hiša Revidicom
d.o.o., Maribor.
6. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe Gopharm d.d.,
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Nova Gorica ter najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Pooblastila morajo biti družbi dostavljena
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja morajo
biti shranjena na sedežu družbe. Pooblastilo
za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa poleg tega še s kopijo pooblastila.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 19. maja 2008 dalje na sedežu družbe Gopharm d.d., Nova Gorica,
vsak delavnik od 9. do 12. ure. Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda, pri čemer se o vseh točkah glasuje z dvigom rok. Vsaka delnica
šteje en glas.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine na sedež družbe v pisni
obliki podajo razumno utemeljen nasprotni
predlog k posamezni točki dnevnega reda.
Gopharm d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-4008/08
Na podlagi 6. točke Statuta družbe Svilanit d.d. uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev družbe Svilanit d.d.,
za dne 26. 5. 2008 ob 9. uri na sedežu
družbe v Kamniku, Kovinarska 4, z nasled
njim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine
in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalko glasov Jožica Lanišek. Skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Seznanitev s pisnim poročilom glavnega delničarja družbe Svilanit Tekstilna
tovarna d.d., družbe Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič, d.d., Predilniška cesta 16,
4290 Tržič, o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine
manjšinskim delničarjev in s poročilom revizorja o primernosti višine denarne odpravnine ter odločanje o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
1.) Skupščina družbe se seznani s poročilom glavnega delničarja družbe Bombažna
predilnica in tkalnica Tržič, d.d., Predilniška
ulica 16, Tržič, o predpostavkah za prenos
delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskih delničarjev ter s poročilom revizorja in potrjuje višino odpravnine
manjšinskim delničarjem v višini 8,70 EUR
za delnico.
2.) Delnice manjšinskih delničarjev družbe Svilanit Tekstilna tovarna d.d. se prenesejo na glavnega delničarja družbo Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d., manjšinskim delničarjem oziroma osebam, v ko-
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rist katerih je bila vpisana pravica ali drugo
pravno dejstvo iz drugega odstavka 81.b
člena ZNVP-UPB1 pa se izplača odpravnina
v višini 8,70 EUR za delnico. Prenos delnic
na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, vključno s predlogom sklepa o prenosu delnic, letnimi poročili družbe za zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja in revizorjevim poročilom je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe, od dneva objave
sklica skupščine do začetka skupščine vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinško-depotni družbi d.d.,
Ljubljana, na dan zasedanja skupščine in
ki bodo sami, ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili
svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni
pred dnem, ko bo zasedanje skupščine, to
je najmanj do vključno dne 23. 5. 2008, na
naslov družbe Svilanit d.d., Kamnik, Kovinarska 4. Pooblaščenci in zastopniki morajo
prijavi obvezno priložiti pooblastilo oziroma
izpisek iz sodnega registra.
Svilanit d.d.
uprava družbe
Št. 739
Ob-4034/08
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d., Logatec,
ki bo v torek, 27. maja 2008 ob 11. uri,
na sedežu družbe Valkarton d.d., Logatec,
Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Za predsednico 14. skupščine se izvoli Metko Zalar.
b) Za preštevalca glasov se določi Miha
Lukman.
c) Ugotovi se prisotnost notarke Drage
Intihar.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček Valkartona d.d. za
leto 2007 v višini 1,966.929 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega dobička preteklih
let v višini 1,379.932 EUR in čistega dobička leta 2007 v višini 586.977 EUR, se
razporedi:
– za izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni dobiček iz leta 2002 v višini
809.548,20 EUR oziroma 0,95 EUR bruto
dividende na delnico, ki se izplača v roku 90
dni po zasedanju skupščine;
– preostali del bilančnega dobička v višini 1,157.381 EUR pa ostane nerazporejen.

c) Skupščina na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2007 in
jima podeli razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2008 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte Revizija d.o.o.
4. Seznanitev s članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih.
Glede na to, da Hasani Tajipu poteče
mandat 9. 7. 2008, je svet delavcev na svoji
seji dne 11. 4. 2007 izvolil Hasani Tajipa
za člana nadzornega sveta – predstavnika
zaposlenih za naslednje 4-letno mandatno
obdobje.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta
– predstavnika zaposlenih – Hasani Tajipa.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Valkarton d.d., Logatec, Tržaška 1, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Morebitne nasprotne predloge pošljejo
delničarji v pisni obliki z utemeljitvijo upravi
družbe v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 11.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Valkarton d.d., Logatec
uprava družbe
Št. 3-21061
Ob-4080/08
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in
Zakona o gospodarskih družbah uprava
sklicuje
18. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v petek, 26. 5. 2008 ob 9. uri, v sejni
sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika se izvoli odvetnik Kristijan
Anton Kontarščak, za preštevalca glasov
pa osebi, ki ju predlaga uprava. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Romana
Gajšek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
za leto 2007 ter odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2007 znaša 746.047,99 EUR in je
sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2007 v višini 901.165,24 EUR,
zmanjšanega za povečanje rezerv za lastne
delnice v višini 110.058,99 EUR in zmanjšanega za povečanje zakonskih rezerv v višini
45.058,26 EUR, se v znesku 0,95 EUR bru-
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to, pomnoženo s številom delnic, ki so upravičene do dividende, uporabi za dividende,
preostanek pa ostane nerazporejen.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so na drugi dan po dnevu skupščine vpisani
v centralni register KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d. kot imetniki delnic.
Do dividend ni upravičena družba Varstroj,
d.d. iz naslova lastnih delnic.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v dveh delih, in sicer 0,50 EUR bruto na
delnico najkasneje do 9. 6. 2008 ter 0,45
EUR bruto na delnico najkasneje do 30. 9.
2008.
2.2. Skupščina podeli razrešnico za poslovno leto 2007 upravi družbe v sestavi
Drago Šulek in Matjaž Vnuk.
2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2007, s čimer
se potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
letnega poročila za leto 2008 se imenuje
revizijska družba Audit & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Murska Sobota.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na tretji dan pred skupščino in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarjev
(izpisek iz sodnega registra oziroma sklep
o imenovanju).
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, kakor tudi
utemeljitev sklepov skupščine je na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe Varstroj
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, od sklica skupščine do dneva skupščine od 9. do
13. ure.
Varstroj d.d., Lendava
Ob-4082/08
Na podlagi 7.3. člena Statuta in skladno
z veljavno zakonodajo uprava družbe Gorenjski tisk, d.d. sklicuje
15. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 29. maja 2008, ob 9. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe – Ulica Mirka
Vadnova 6, 4000 Kranj.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, odločanje o razporeditvi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
leto 2007.
Predlog sklepa:
1. Bilančni
dobiček
znaša
1.418.509,49 EUR in ostane nerazporejen.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno

leto 2008 imenuje Revizijski center d.o.o.,
družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade
4, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo družbe z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu, Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, vse delovne dni od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine od 9. do 11. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD)
na dan 26. 5. 2008 in ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je
26. 5. 2008 do 15. ure, družbi pisno prijavili
udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki prijavi priložijo pooblastila oziroma potrdila za
zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Sklic bo od dneva objave dalje objavljen
na spletni strani www.go-tisk.si za obdobje
najmanj 5 let.
Gorenjski tisk, d.d.
predsednik družbe
Aleksander Troha
Ob-4085/08
Uprava družbe LIV NALOŽBE finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9,
v skladu s statutom družbe objavlja
sklic skupščine
družbe LIV NALOŽBE finančne naložbe
d.d., Ljubljana
Skupščina bo v ponedeljek, 26. maja
2008, ob 11. uri, na sedežu družbe LIV NALOŽBE d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine in preštevalce glasov, po
predlogu uprave.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 17.814 EUR. Bilančni dobiček se ne
razdeli in v celotnem znesku ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina podeli razrešnico članom
uprave in vsem članom nadzornega sveta
družbe, za poslovno leto 2007.
4. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa, ki ga je podal glavni delničar:
a) Delnice manjšinskih delničarjev družbe LIV NALOŽBE finančne naložbe d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 9, se prenesejo
na družbo DELOD, poslovne storitve, d.o.o.,
naslov: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, matična številka: 2366606000 kot
glavnega delničarja, v skladu s 384. členom
ZGD-1.
b) Za delnice, ki bodo prenesene na glavnega delničarja, bo glavni delničar manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino
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v znesku 12,52 EUR za vsako preneseno delnico, v treh mesecih po vpisu sklepa
o prenosu delnic v sodni register.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2007, poročilo nadzornega
sveta skupščini za leto 2007, predlog sklepa glavnega delničarja z utemeljitvijo, letna
poročila družbe za pretekla leta, pisno poročilo glavnega delničarja in poročilo revizorja
o primernosti višine denarne odpravnine je
vsem delničarjem dostopno in na vpogled
na sedežu družbe od objave tega sklica dalje, vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
Glavni delničar je upravi družbe predložil
bančno garancijo, s katero je banka solidarno odgovorna za obveznosti glavnega
delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim
delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora
biti pisno in ostane deponirano na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
LIV NALOŽBE d.d., uprava družbe
Ob-4106/08
Na podlagi 14. točke statuta SPL d.d.,
vabi uprava SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, delničarje na
14. sejo skupščine
SPL d.d., Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v sredo, dne 28. maja 2008, ob
14. uri, v sejni sobi družbe SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana (vhod iz Malgajeve
ulice).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbrano notarko Natašo Erjavec.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli odvetnico Bojano Potočan, univ. dipl. iur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Uroš Pirc.
3. Predstavitev letnega poročila SPL
d.d. za poslovno leto 2007, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina SPL d.d. potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnavanje in odločanje o sklepu
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme predlagana uporaba bilančnega dobička na dan 31. 12. 2007 v znesku
1.683.370,96 EUR kot sledi:
– nagrada upravi 16.833,71 EUR,
– nagrada
nadzornemu
svetu
5.287,93 EUR,
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– dividende 135.897,21 EUR,
– druge
rezerve
iz
dobička
510.889,59 EUR,
– prenos dobička v naslednje leto
1.014.462,52 EUR.
Za izplačilo nagrad vodstvu družbe in
izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni
dobiček iz preteklih let (delno leto 1999 in
delno leto 2000).
Delniška družba izplača dividende v roku
60 dni po zasedanju skupščine vsem delničarjem, ki so bili na dan sklica skupščine
vpisani pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48, Ljubljana, kot
imetniki delnic družbe SPL d.d.
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
SPL d.d., ki znaša 96.381.000,00 SIT, se
preračuna v EUR na način iz prvega odstavka 693 člena ZGD-1 tako, da le-ta znaša
385.524,00 €. Razlika v višini 16.666,79 €,
ki nastane po preračunu po navedenem določilu, se prenese v kapitalske rezerve in se
za toliko zmanjša osnovni kapital.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
A) Spremeni se točka 3. (tretjič) Statuta
delniške družbe SPL Ljubljana d.d., tako da
se ta odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
385.524,00 € in je razdeljen na 96.381 navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 4 €.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Vse delnice so delnice enega razreda
v smislu 177. člena ZGD-1 in se med seboj
razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njihovim imetnikom določa zakon.«
B) Spremeni se točka 4. (četrtič) Statuta
delniške družbe SPL Ljubljana d.d., tako da
se ta točka v celoti črta.
C) Spremeni se 3. (tretji) odstavek točke
9. (devetič) Statuta delniške družbe SPL
Ljubljana d.d., tako da se ta odslej glasi:
»Upravo družbe sestavlja en član. Mandat člana uprave traja 6 (šest) let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.
Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej
kot leto pred iztekom mandata.«
D) Spremeni se 1. (prvi) odstavek točke
15. (petnajstič) Statuta delniške družbe SPL
Ljubljana d.d., tako da se ta odslej glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v časniku »Dnevnik« ali
drugem dnevnem časopisu z visoko naklado, ki izhaja na območju Republike Slovenije ali s pisnim vabilom vsem delničarjem,
v katerem se navede dnevni red ter kraj in
čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine
se ob sklicu obvezno objavi.«
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL d.d. za leto 2008
imenuje Rödl & Partner, d.o.o. Dunajska
129, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine vpisani v KDD
– Centralna klirinško depotna družba d.d.,
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Tivolska 48, Ljubljana, kot imetniki delnic
družbe SPL d.d.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo ob prijavi udeležbe predložiti tudi pisno
pooblastilo.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, sprejeto letno poročilo
s poročilom nadzornega sveta je na vpogled
na sedežu družbe, Frankopanska 18a, Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pugelj, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v enem tednu po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15 % glasov (prvi sklic). Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič sestane (drugi sklic). V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Uprava SPL d.d.
Ob-4108/08
Uprava Skupine Prva d.d., Železna cesta
18, Ljubljana v skladu z 8.2.1 točko Statuta
sklicuje
11. redno sejo skupščine
Skupine Prva d.d.,
ki bo 3. 6. 2008 ob 14.30, v prostorih
družbe na naslovu Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.
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
Silvo Svete, za preštevalca glasov se izvolita Damir Verdev in Iris Dežman. Skupščini
bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Obravnava pisnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2007, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
3. Predlog delitve dobička za leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2007 znaša
4.838.612,77 EUR.

3.2. V skladu s 3.2.3 točko Statuta družbe se del bilančnega dobička poslovnega
leta 2007 v višini 426.700,00 EUR najprej
nameni za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B. Dividenda
prednostnim delničarjem znaša 2,51 EUR
bruto na delnico in se delničarjem izplača
v denarju.
3.3. Za razdelitev navadnim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se nameni
del bilančnega dobička v višini 979.035,00
EUR. Do dividende za leto 2007 so upravičeni vsi delničarji, imetniki navadnih delnic
na dan 30. 6. 2008, z izjemo 48.948 delnic,
ki so v lasti EBRD, ki je navedene delnice
vplačala 24. 11. 2007 in postala delničar
družbe z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register 9. 1. 2008. Delničarjem – lastnikom 195807 delnic, ki so upravičene do dividende po tem sklepu skupščine
– pripada na eno navadno delnico razreda
A dividenda v višini 5,00 EUR bruto na eno
delnico.
3.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 30. 6. 2008. Dividenda
bo vsem delničarjem izplačana do 31. 8.
2008.
3.5. Preostanek bilančnega dobička po
izplačilu dividende iz točk 3.2. in 3.3. tega
sklepa v znesku 3.432.877,77 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
4. Sprejem Poročila interne revizije o notranjem revidiranju za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta sprejme Poročilo interne revizije o notranjem revidiranju za leto 2007.
5. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2007.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe, na
podlagi predloga nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta izvoli Silva Sveteta,
Branka Drobnaka, Andreeo Moraru, Jožeta
Mermala, Zvonimirja Kristančiča, Dušana
Šešoka in Aleksandra Svetelška. Mandat
članov nadzornega sveta traja štiri leta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizorska hiša Ernst &
Young d.o.o.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 10. do 14. ure, od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno 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 sedežu družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščini.
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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 veljavno 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.
Skupina Prva d.d.
uprava družbe
Ob-4121/08
Na podlagi točke 10.22. statuta družbe
DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava
družbe sklicuje
redno skupščino
delničarjev družbe DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538
Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 28. maja 2008, ob
13. uri, v dvorani SKB, Slovenska cesta
56, Ljubljana (vhod iz stavbe Ljubljanske
borze, d.d.).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlaganega
notarja.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2007, mnenjem revizorja k letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom uprave
o nakupu lastnih delnic.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
6. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Uprava družbe oziroma nadzorni svet
predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:
Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se izvoli
Stojan Zdolšek, za verifikacijsko komisijo
Tamara Groznik, Marjeta Bebar in Barbara Bergant, na skupščini prisostvuje notar
Miro Košak.
Ad 3/ Skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe in konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2007, mnenjem revizorja
k letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom
uprave o nakupu lastnih delnic.
Ad 4/ a) Bilančni dobiček v višini
12.564.132,19 EUR se razdeli na naslednji
način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
0,75 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani kot imetniki delnic v delniški
knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan

30. 5. 2008. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 10. 2008.
b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2007.
Ad 5/ Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Ad 6/ V skladu z 247. členom ZGD-1
skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 18 mesecev kupuje lastne delnice,
katerih skupni delež ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala, po najnižji nakupni ceni
25,00 EUR in najvišji nakupni ceni 35,00
EUR za delnico. Prednostna pravica delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic se v skladu s smiselno uporabo 337.
člena ZGD-1 v celoti izključi.
Ad 7/ V nadzorni svet se imenuje Branka
Berganta za mandat štirih let, t.j. za obdobje
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2012.
Ad 8/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. 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 delnic
v delniški knjigi DZS pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan 24. 5. 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 na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik
med 10. in 13. uro, pri Tamari Groznik.
DZS, založništvo in trgovina, d.d.
Bojan Petan
predsednik uprave
Št. 25030
Ob-4122/08
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana in prvega odstavka 295. člena ZGD-1
sklicuje upravni odbor
5. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene
storitve in inženiring, Šmartinska
cesta 134a, 1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 26. 5. 2008, s pričetkom ob 12. uri, na sedežu družbe Gradis
skupina G d.d., z naslednjim dnevnim redom
in naslednjimi predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Upravni odbor za predsednika skupščine
imenuje Igorja Pirca, za preštevalca glasov
Mateja Kos in Mojca Lazar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z letnim za leto
2007 s poročilom neodvisnega revizorja in
konsolidiranim letnim poročilom 2007 s po-
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ročilom neodvisnega revizorja ter Poročilom
upravnega odbora družbe o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila 2007 in predlogu za uporabo bilančnega dobička
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora.
Predlog sklepa št. 3.1.: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007
znaša 1.533.072,93 EUR. Bilančni dobiček
je sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 411.938,68 EUR in čistega
dobička iz poslovnega leta 2007 v višini
1.121.134,25 EUR. O uporabi bilančnega
dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2007
znaša 1.533.072,93 EUR, se bo odločalo
v naslednjih letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina podeli
upravnemu odboru razrešnico za delo za
leto 2007.
4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina družbe Gradis skupina G d.d.
pooblašča družbo za nakup lastnih delnic,
in sicer tako, da skupaj z lastnimi delnicami,
katerih imetnik je že družba, ne presega
10% vrednosti osnovnega kapitala družbe,
pri čemer znaša najnižja cena 20,00 EUR,
najvišja pa 60,00 EUR. Sklep velja 18 mesecev od njegovega sprejema, z njegovim
sprejemom pa preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za nakup lastnih delnic
z dne 21. 6. 2007.
Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolnoma izključi prednostno
pravico delničarjev do odsvojitve oziroma
pridobitve delnic.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Gradis skupina G d.d.
Predlog sklepa 5:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve Statuta delniške družbe Gradis
skupina G d.d. in čistopis Statuta delniške
družbe Gradis skupina G d.d.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev z utemeljitvijo je dostopno v tajništvu družbe Gradis skupina G d.d. na njenem sedežu v Ljubljani na Šmartinski cesti
134a.
6. Razrešitev in izvolitev članov upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 6.1: zaradi sprememb
statuta družbe Gradis skupina G d.d. skupščina družbe Gradis skupina G d.d. razreši člane upravnega odbora Milana Brečka,
Leonarda Peklarja, Uroša Ogrina, Milana
Pukšiča in Simona Snedica.
Predlog sklepa št. 6.2:
Skupščina za člana upravnega odbora
z mandatom 5 let od imenovanja imenuje
mag. Uroša Ogrina in Leonarda Peklarja.
S članom upravnega odbora, ki bo imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb,
se skupščina seznani po njihovem imenovanju.
7. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa št. 8: skupščina družbe
Gradis skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so dostopni v tajništvu družbe Gradis
skupina G d.d. na njenem sedežu v Ljubljani
na Šmartinski cesti 134a, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
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Za morebitne druge informacije lahko pokličete na tel. 01/520-76-00 vsak delavnik
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
Pravico do udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini imajo delničarji, ki udeležbo
na skupščini napovedo družbo na zanesljiv
način najpozneje 3 dni pred sejo skupščine in so vpisani v delniško knjigo na dan,
ki je tri dni pred skupščino. Pooblaščenci
delničarjev lahko uresničujejo glasovalno
pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki
ga je potrebno predložiti družbi in ostane
shranjeno pri njej.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d.
upravni odbor

Razširitve dnevnih redov
Ob-4109/08
Na podlagi določb ZGD-1 in na zahtevo
delničarja DEJ d.o.o., ki ima v lasti 32,33
odstotkov delnic razreda A družbe Skupina
Prva d.d., uprava družbe objavlja razširitev
dnevnega reda 11. redne skupščine delniške družbe Skupina Prva d.d. Dnevni red se
dopolnjuje z naslednjima dodatnima točkama dnevnega reda, s katero se strinja tudi
uprava družbe Skupina Prva d.d;
1. Obravnava in odločanje o spremembah statuta.
Predlog sklepov:
8.1. Točka 6.2.2.2 statuta družbe se
spremeni tako, da se iz prvega odstavka
točke črtajo prve štiri alineje.
8.2. V 7.3.1 točki statuta družbe se spremeni osma alineja točke, ki se sedaj glasi:
– soglasju za vrsto poslov, določenih
s sklepom nadzornega sveta, predvsem
pa daje soglasje upravi k poslom iz točke
6.2.2.4 tega statuta.
Obrazložitev: točka 6.2.2.2, ki določa obveznosti uprave družbe, in točka 7.3.1, ki
določa pristojnosti nadzornega sveta naj se
spremenita, ker s preoblikovanjem družbe
Skupina Prva d.d. iz zavarovalnice v zavarovalniški holding, po Zakonu o zavarovalništvu niso več obvezne.
8.3. Spremeni se 7.6.1 točka statuta
družbe tako, da se po novem glasi:
Vsak član nadzornega sveta je upravičen
do plačila za opravljanje funkcije, v višini
1.250 (tisoč dvesto petdeset) EUR bruto,
predsednik nadzornega sveta pa do plačila
v višini 1.875 (tisoč osemsto petinsedemdeset) EUR bruto za vsako od štirih rednih
sej nadzornega sveta, katere se udeleži.
Za udeležbo na izrednih seje, člani in predsednik nadzornega sveta niso upravičeni
do plačila nagrade. Članom in predsedniku
nadzornega sveta se plačilo za opravljanje
funkcije izplača najkasneje v tridesetih dneh
po opravljeni seji nadzornega sveta. V primeru da se član oziroma predsednik nadzornega sveta ne udeleži seje nadzornega
sveta, ni upravičen do plačila.
Obrazložitev: spremeni naj se točka 7.6.1
statuta družbe, ki določa višino plačila in rok
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plačila članom in predsedniku nadzornega
sveta tako, da se plačila članom nadzornega sveta izplačujejo sproti za vsako sejo in
ne šele po preteku poslovnega leta za vse
seje nadzornega sveta, kot je to določala
stara točka 7.6.1.
8.4. Črta se točka 8.3.9 statuta družbe,
točka 8.2.4. pa se spremeni, tako da se
sedaj glasi:
Delničarji in člani nadzornega sveta imajo pravico prejeti sporočila za sklic skupščine z objavo dnevnega reda in predloge delničarjev, vključno z imenom in utemeljitvijo
in stališčem uprave, skladno z zakonom.
Obrazložitev: predlagano je, da se poslovnik skupščine družbe razveljavi in se
črta iz določb statuta, v katerih se le-ta nanaša na poslovnik skupščine. Zaradi tega
se spremeni točka 8.2.4, točka 8.3.9 pa črta.
Od datuma sprejema teh sprememb dalje,
družba nima več poslovnika skupščine.
9. Uskladitev in razširitev dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnosti družbe, navedene v prvem
odstavku točke 2.3.1. statuta družbe, se
uskladijo z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 67/07), ki določa nove šifre in nazive dejavnosti družbe.
Usklajeni in razširjeni prvi odstavek točke
2.3.1 se sedaj glasi:
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
58.110
58.120
58.130
58.140
58.190
58.290
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
63.990
64.200
64.300
64.990
66.120
66.190
66.210
66.290
68.200

Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in
adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge
periodike
Drugo založništvo
Izdajanje drugih računalniških
programov
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških
napravah in programih
Upravljanje računalniških
sistemov in naprav
Druge dejavnosti informacijske
tehnologije
Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih strani
Druge dejavnosti informacijskih
storitev
Dejavnost holdingov
Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih
subjektov
Drugo finančno posredništvo
Posredništvo z vrednostnimi
papirji
Druge pomožne dejavnosti
povezane s finančnim
posredništvom
Vrednotenje tveganja in škode
Druge pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih
Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin

68.320
69.100
69.103
69.200
70.100
70.210
70.220
73.110
73.120
73.200
74.300
74.900
77.110
77.330
77.390
77.400
78.100
78.200
78.300
81.100
82.110
82.190

82.200
82.300
82.910
82.990
85.600

Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
Druge pravne dejavnosti razen
zastopanja strank
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
Dejavnost oglaševalskih
agencij
Posredovanje oglaševalskega
prostora
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
Tolmačene in prevajanje
Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil
v najem
Dajanje pisarniške opreme ali
računalniških naprav v najem
Dajanje drugih strojev, naprav
in premičnih dobrin v najem
Dajanje pravic intelektualne
lastnine v zakup, razen
avtorskih pravic
Dejavnost pri iskanju
zaposlitve
Posredovanje začasne
delovne sile
Druga kadrovska dejavnost
Vzdrževanje objektov ali
hišniška dejavnost
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Pomožne dejavnosti za
izobraževanje

Obrazložitev: šifre in nazivi dejavnosti
se uskladijo z novo Uredbo o standardni
klasifikaciji družb, dodajo pa se tudi tri nove
dejavnost, ki so potrebne zaradi varstva blagovne znamke in zaradi opravljanja dejavnosti aktuarstva.
Zahteva in predlog delničarjev z utemeljitvijo glasovalnega predloga je od dneva te
objave do dneva skupščine na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 14. ure.
Skupina Prva d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 434/2008
Ob-4124/08
Stanovanje v izmeri 15,36 m2, Cesta komandanta Staneta 18 v Litiji, parc.
št. 120/15, k.o. Litjia, last Budimlić Izete, Cesta komandanta Staneta 18, Litija, je zastavljeno na podlagi sporazuma o ustanovitvi
hipoteke SV 434/2008 z dne 21. 4. 2008, za
terjatev 298.000,00 €, v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična št. 2211254.

ter v zvezi z kupoprodajno pogodbo z dne
1. 4. 1993, sklenjene med prodajalcem SGP
Gradbenik p.o. Lendava, Kranjčeva ulica 6,
9220 Lendava in kupovalko Doma Olgo,
Mlinska ulica 10, 9220 Lendava, zastavljeno
v korist Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR s
pripadki.

SV 353/08
Ob-4125/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 353/08 z dne
17. 4. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
83,91 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi Lancovo 30a, 4240 Radovljica, katerega lastnik je Krupić Adis, roj. 20. 1. 1980,
stanujoč Cesta Toneta Tomšiča 69, 4270
Jesenice, z identifikacijsko številko 00526, ki
stoji na parc. št. 491/4, ki je pripisana pri vl.
št. 663, k.o. Lancovo, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s solastninsko
pravico na skupnih delih, prostorih in napravah in pripadajočim zemljiščem, zastavljeno
v korist Banke Sparkasse d.d., s sedežem
v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, enotna identifikacijska številka 2211254, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 105.000,00 CHF s
pp. z zapadlostjo 1. 5. 2023.

SV 256
Ob-4128/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opravilna številka SV 256/08 z
dne 17. 4.2008, je bilo trisobno stanovanje
v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Mlinski ulici številka 10, v Lendavi, v velikosti
66,60 m2, ki stoji na parceli številka 4301/3,
pripisani k vložni številki 3910, k.o. Lendava, identifikacijska številka stavbe 1224.ES,
last Török Olge, EMŠO 3003953506203 in
Török Sabine, EMŠO 3009978505145, obe
Trg ljudske pravice 13, 9220 Lendava, vsake
do 1/2, ki sta ga pridobili na podlagi sklepa o
domiku Okrajnega sodišča v Lendavi, opravilna številka In 25/2002 z dne 23.02.2007,
v zvezi s sodbo istega sodišča, opravilna
številka P 104/2001 z dne 12. 11. 2001 ter
v zvezi z kupoprodajno pogodbo z dne 1. 4.
1993, sklenjene med prodajalcem SGP
Gradbenik p.o. Lendava, Kranjčeva ulica 6,
9220 Lendava in kupovalko Doma Olgo,
Mlinska ulica 10, 9220 Lendava, zastavljeno
v korist Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s
pripadki.

SV 353/08
Ob-4126/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. SV 353/08 z dne
17. 4. 2008, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Podvelka 30, 2363
Podvelka, v izmeri 73,20 m2, ki še ni vpisna
v zemljiško knjigo, last zastaviteljev Andreje Lazar, EMŠO 2909969505113 in Branka
Lazarja, EMŠO 0908966501105, oba stan.
Podvelka 30, 2363 Podvelka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 2. 11. 1993, aneksa št. 1 in aneksa št. 2, notarskem zapisu
posadne listine SV 66/97 z dne 13. 3. 1997,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
39.300,00 EUR, s končnim rokom vračila
18. 5. 2028 in s pp, v korist zastavne upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana, mat. št. 5026237, vse do
dokončnega poplačila terjatve.
SV 255/08
Ob-4127/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opravilna številka SV 255/08 z
dne 17. 4. 2008, je bilo trisobno stanovanje
v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Mlinski ulici številka 10, v Lendavi, v velikosti
66,60 m2, ki stoji na parceli številka 4301/3,
pripisani k vložni številki 3910, k.o. Lendava, identifikacijska številka stavbe 1224.ES,
last Török Olge, EMŠO 3003953506203 in
Török Sabine, EMŠO 3009978505145, obe
Trg ljudske pravice 13, 9220 Lendava, vsake do 1/2, ki sta ga pridobili na podlagi sklepa o domiku Okrajnega sodišča v Lendavi,
opravilna številka In 25/2002 z dne 23. 2.
2007, v zvezi s sodbo istega sodišča, opravilna številka P 104/2001 z dne 12. 11. 2001

SV 674/2008
Ob-4129/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 674/2008 z dne
18. 4. 2008, so bile nepremičnine, in sicer:
– stanovanje številka E.4N.ST44 v IV.
nadstropju, v izmeri 73,53 m2 stanovanjske
površine, številka etaže 7, z identifikacijsko
številko dela stavbe 0659/0064/142, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8b, katastrska občina Tabor, ki
se vodi kot glavna nepremičnina,
– shramba številka SE44 v kleti I, v izmeri 3,50 m2 nestanovanjske površine, številka
etaže 2, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0064/506, v poslovno stanovanjski
stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8a, katastrska občina Tabor,
– parkirno mesto številka I.K-PM125 v
kleti I, v izmeri 11,72 m2 nestanovanjske
površine, številka etaže 2, z identifikacijsko
številko dela stavbe 0659/0064/436, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8a, katastrska občina Tabor,
na parcelah številka 1089/9, 1089/13,
1089/15 in 1089/4, katastrska občina Tabor,
katerih lastnica je zastaviteljica Maja Vogrin, EMŠO 1810977505033, stanujoča Maribor, Ulica bratov Greifov 028, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe za nakup trisobnega stanovanja številka E.4N.ST44, v IV.

nadstropju poslovnostanovanjske stavbe s
komercialnim imenom »Magdalena 2«, številka pogodbe Mag2-31/2007 z dne 14. 6.
2007 ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne
7. 4. 2008, sklenjenih s prodajalcem MTB
d.o.o., Maribor, zastavljene v korist upnice
Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 113.817,60 CHF s pripadki, kar v
protivrednosti eura po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF
na dan 14. 4. 2008 znaša 72.000,00 EUR
s pripadki.
SV 268/08
Ob-4130/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 268/08 z dne 18. 4.
2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 23
v 4. nadstropju z balkonom in s shrambo
št. 23 v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 57,15 m2, v stanovanjskem objektu
na parc. št. 1223/7, parc. št. 1223/8, parc.
št. 1223/10, parc. št. 1223/22 in parc. št.
1223/23, vse k.o. Jesenice ter parkirno mesto št. 23-N, v izmeri cca. 12 m2, last zastavitelja Dina Alukića, na podlagi prodajne
pogodbe št. 23-10/2007 z dne 24. 10. 2007,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 7. 4.
2008, vse v korist SKB banke d.d. Ljubljana,
matična številka 5026237000, s sedežem v
Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 269/08
Ob-4131/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic opr. št. SV 269/08 z dne 18. 4. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 23 v 4.
nadstropju z balkonom in s shrambo št. 23
v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 57,15
m2, v stanovanjskem objektu na parc. št.
1223/7, parc. št. 1223/8, parc. št. 1223/10,
parc. št. 1223/22 in parc. št. 1223/23, vse
k.o. Jesenice ter parkirno mesto št. 23-N,
v izmeri cca. 12 m2, last zastavitelja Dina
Alukića, na podlagi prodajne pogodbe št.
23-10/2007 z dne 24. 10. 2007, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 7. 4. 2008, vse
v korist SKB banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5026237000, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 249/08
Ob-4132/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 249/08 z dne 18. 4.
2008, je bilo enosobno stanovanje št. 11,
v II. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Kidričeva cesta 20, Kranj, stoječega na parc. št. 887/4, k.o. Kranj, v lasti
Jožefa (Joža) Zakrajška, roj. 25. 5. 1934, s
stalnim prebivališčem Kidričeva cesta 20,
4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 27. 11. 1991, št. 362-010/91-04/391,
s prodajalko Občino Kranj in aneksa št. 1 k
njej, sklenjenega z Mestno Občino Kranj,
dne 6. 2. 2007, zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska
cesta 128a, 1000 Ljubljana, z matično šte-
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vilko 5496527000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 173.200,00 CHF, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero 12-mesečni
Libor CHF in pribitek 1,45% letno, z vračilom
v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade dne 30. 4. 2028, z možnostjo odpoklica terjatve ter ostalimi pripadki.
SV 486/08
Ob-4133/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 486/08 z dne 22. 4. 2008,
je nepremičnina – dvosobno stanovanje v
izmeri 68,33 m2, ki se nahaja v zgradbi na
naslovu Bistrica 39, Tržič, stoječi na parc.
št. 105/3, k.o. Bistrica, vpisani v vl. št. 1112,
last dolžnice Dome Babić, Bistrica 39, Tržič,
na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
11. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, zastavljeno v korist upnika Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, matična št.
1274759000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4.700,00 EUR, s 13,5% letnimi
obrestmi, z odplačilom v 60 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo
dne 30. 4. 2013.
SV 366/08
Ob-4137/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 366/08 z dne 21. 4.
2008, je bilo stanovanje št. 7 v I. nadstropju, v skupni izmeri 33,31 m2, na naslovu
Finžgarjeva ulica 4 a, 4248 Lesce, katerega
lastnica je Veber Olga, roj. 6. 5. 1952, stanujoča Finžgarjeva ul. 4a, Lesce, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko
številko 00481, ki stoji na parc. št. 502/8,
ki je pripisana pri vl. št. 1037, k.o. Hraše,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s solastninsko pravico na skupnih
delih, prostorih in napravah in pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist Roka
Kranjca, roj. 17. 9. 1972, stanujočega Frankovo naselje 146, 4220 Škofja Loka, EMŠO
1709972500421, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 80.874,20 EUR s pp. z zapadlostjo 5. 4. 2013.
SV 396/08
Ob-4144/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Borisa Kosi-
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ja iz Maribora, opr. št. SV 396/08 z dne
22. 4. 2008, je nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 2, v izmeri 52,24 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v mansardi
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Groharjeva ulica 18, stoječe na parc. št. 1508,
vpisani pri vl. št. 647, k.o. Studenci, katere
lastnica do celote je Majda Cajnko, stan.
Mladinska ulica 40 A, 2212 Šentilj v Slov.
goricah, na podlagi darilne pogodbe opr.
št. SV 1138/2002 z dne 15. 11. 2002, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck eGen, Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, en. id. št. 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Majde Cajnko in Silva Flakusa, oba
stan. Mladinska ulica 40 A, 2212 Šentilj
v Slov. goricah, v višini 36.500,00 EUR
s pripadki.
SV 270/08
Ob-4145/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 270/08 z dne 22. 4.
2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 7
v 2. nadstropju z balkonom in s shrambo
št. 7 v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 57,30 m2, v stanovanjskem objektu na
parc. št. 1223/7, parc. št. 1223/8, parc.
št. 1223/10, parc. št. 1223/22 in parc. št.
1223/23, vse k.o. Jesenice ter parkirno
mesto št. 28-Z, v izmeri ca. 12,60 m2, last
zastaviteljev Branka Homca in Olge Zupan
– vsakega od njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 7 - 09/2007 z dne 17. 9.
2007, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
2. 4. 2008, vse v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, matična številka 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v
zavarovanje denarne terjatve 120.000,00
CHF s pripadki.
SV 271/08
Ob-4146/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 271/08 z dne 22. 4.
2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 7
v 2. nadstropju z balkonom in s shrambo
št. 7 v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 57,30 m2, v stanovanjskem objektu na
parc. št. 1223/7, parc. št. 1223/8, parc.
št. 1223/10, parc. št. 1223/22 in parc.
št. 1223/23, vse k.o. Jesenice ter parkirno

mesto št. 28-Z, v izmeri ca. 12,60 m2, last
zastaviteljev Branka Homca in Olge Zupan
– vsakega od njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 7 - 09/2007 z dne 17. 9.
2007, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
2. 4. 2008, vse v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, matična številka 5026237000, s
sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 120.000,00 CHF
s pripadki.
SV 914/08
Ob-4147/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-914/08, DK-97/08
z dne 17. 4. 2008, je bila nepremičnina
– trisobno stanovanje v drugem nadstropju levo, stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Čufarjeva ulica 13, ki sestoji iz predsobe,
kuhinje, kopalnice, WC in treh sob v skupni
izmeri 71,16 m2, vpisano v vl. št. 2254 k.o.
Tabor in je last kreditojemalke in zastaviteljice Milene Savnik, rojene 10. 2. 1949,
stanujoče Ravnace 5, Suhor, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 20. 8. 1996, sklenjene med njo kot kupovalko ter Zdešar
Francem, stanujočim Wolfova 10 A, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska cesta 128, Ljubljana, matična številka 5496527000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 85.000,00 EUR s pripadki,
napram kreditojemalkama Starešinič Metki,
Ravnace 5, Suhor in Savnik Mileni, Čufarjeva ulica 13, Ljubljana.
SV 323/08
Ob-4148/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 323/08 z dne 22. 4.
2008, je bila nepremičnina, stanovanje št.
7 v 2. nadstropju, s kletnim prostorom
v izmeri 78,47 m2, sedaj z identifikacijskima številkama 2002 674 8 in 2002
674 9, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na Vrhniki, Tržaška cesta 03, stoječi na
parc. št. 2246/4, vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 48,
k.o. Vrhnika, zastavljena v korist kreditodajalke Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, Ljubljana, MŠ 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 57/2001
Os-4013/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 57/2001 sklep z dne 17. 4. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Maxi Group, Trgovina in prevozništvo
d.o.o., Celjska cesta 4, Šmarje pri Jelšah – v stečaju (matična številka: 5608813,
ID št. za DDV: SI71825444), se zaključi, v
skladu z dol. 169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Maxi Group, Trgovina in prevozništvo d.o.o., Celjska cesta
4, Šmarje pri Jelšah – v stečaju (matična številka: 5608813, ID št. za DDV: SI71825444),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 4. 2008
St 97/2003
Os-4014/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 97/2003 sklep z dne 17. 4. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Senger Marjana s.p., Trafika MA-JA,
Celjska cesta 27, Vojnik (matična številka:
5366472, ID št. za DDV: SI59868139), 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: Senger Marjana
s.p., Trafika MA-JA, Celjska cesta 27, Vojnik
(matična številka: 5366472, ID št. za DDV:
SI59868139) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 4. 2008
St 63/2007
Os-4015/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2007 sklep z dne 17. 4. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Proizvodnja lesarskih izdelkov Franc Božidar Fijavž s.p., Bukovlje 6, Stranice – v
stečaju (matična številka: 5389719, ID št.
za DDV: SI84369302) 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: Proizvodnja
lesarskih izdelkov Franc Božidar Fijavž
s.p., Bukovlje 6, Stranice – v stečaju (matična številka: 5389719, ID št. za DDV:
SI84369302) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 4. 2008
St 23/2007
Os-4017/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2007 z dne 15. 4. 2008 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom

Gradbeništvo Kasim Ibrišimović s.p., Strma pot 1, Ilirska Bistrica, matična številka:
1933612, šifra dejavnosti F/45.210.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije pri
AJPES.
Zoper sklep lahko upniki vložijo pritožbo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2008
St 93/2004
Os-4018/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Linia Gradiani d.o.o., Ljubljana
– v stečaju za dne 26. 5. 2008 ob 12.45 v
prostorih tukajšnjega sodišča Miklošičeva 7,
razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču Miklošičeva 7, v sobi 10 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2008
PPN 133/2007
Os-4020/08
To sodišče je s sklepom z dne 17. 3.
2008 pod opr. št. PPN 133/2007 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo nad dolžnikom
Vinprom, Procesni inženiring, d.o.o., Ljub
ljana, Šmartinska c. 129/a, matična številka: 5783623 in njegovimi upniki, sprejeta
na narok za prisilno poravnavo dne 17. 3.
2008.
Ugotovilo je, da je skupščina dolžnika
dne 14. 3. 2008 pod odložnim pogojem, da
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala za znesek 65.547,00 EUR, pri čemer stvarni vložek predstavlja terjatev upnika SKB banke d.d., Ljubljana, ki se spremeni v lastniški delež pri dolžniku.
Dolžnik je dolžan opraviti dejanja, potrebna za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Ugotovilo je, da so v razred A razvrščeni
ločitveni upniki, za katere se položaj s pravnomočnostjo sklepa o prisilni poravnavi ne
spremeni.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal plačati upnikom njihove
terjatve:
– upnikom razreda B – terjatev SKB banke bo poplačana v višini 65% v roku šestih
let in pol z 1,5 leta moratorija in 6M Euribor
+ 1%, ostalih 35% terjatev pa bo SKB banka konvertirala v delež podjetja (2 točka
sklepa).
– Upnikom razreda C – terjatve iz naslova obresti od neplačanih davkov in prispevkov se odpišejo.
– Upnikom razreda D – ostali upniki, ki
se poplačajo v višini 20%, terjatve bodo
poplačane v roku enega leta po pravnomočnosti prisilne poravnave.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 21. 9. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Seznam upnikov po posameznih razredih z navedbo njihovih terjatev v ugotovlje-

nih in zmanjšanih zneskih je sestavni del
izreka sklepa kot priloga 1.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 3. 2008. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 9. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2008
St 177/2003
Os-4021/08
To sodišče je s sklepom St 177/2003 dne
14. 4. 2008 ustavilo nadaljnje vnovčenje stečajne mase in zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Stol Ambienti d.o.o. – v
stečaju, Korenova 5, Kamnik.
Preostanek stečajne mase, ki predstavlja
terjatve stečajnega dolžnika do:
– Alpox d.o.o., v višini 735,60 EUR (Okrajno sodišče Jesenice, opr. št. Ig 29/2004),
– Tisa d.o.o. Ljubljana, v višini
5.480,43 EUR (Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št. XI Pg 144/2004),
– Helios d.o.o. Domžale, v višini
847.552,99 EUR (Okrožno sodišče v Ljubljani, opr. št. VII Pg 393/2002),
– Pololes Mirko Pomberg s.p., v višini
31.607,27 EUR (Okrožno sodišče v Mariboru, opr. št. I Pg 337/2007),
se prenesejo na upnike:
– TVT Maribor d.d., Preradovičeva ulica
22, Maribor (7,2%),
– D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana
(86,6%),
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 18,
Ljubljana (5,6%),
– Grafika Soča d.d., Sedejeva 4, Nova
Gorica (0,6%).
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2008
St 74/2007
Os-4023/08
To sodišče je s sklepom St 74/2007 dne
11. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Piranesi d.o.o., Salendrova 4,
Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2008
St 62/2007
Os-4036/08
To sodišče je s sklepom St 62/2007 dne
9. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Pekarna in slaščičarna Hram
d.o.o. – v stečaju, Trdnjava 1, Kočevje,
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 9. 4. 2008
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St 24/2005
Os-4037/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Atac sport, športne trgovine d.o.o., Begunje 1, Begunje na Gorenjskem, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 7. 5. 2008 ob
14. uri v sobi št. 12/pritličje tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2008
St 2/89
Os-4038/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/89 z
dne 14. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek
zoper stečajno maso stečajnega dolžnika
Tovarna motornih vozil Tomos p.o. Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2008
St 18/2008
Os-4040/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Transport Roki Mat d.o.o., Valesova 1, Maribor (davčna številka: 87270358,
matična številka: 2025434) 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.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 2008
St 13/93
Os-4041/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Ydra Podjetje za mednarodno špedicijo in transport d.o.o., Idrija (s skrajšano
firmo Ydra d.o.o. Idrija) – v stečaju, Ulica
kapetana Mihevca 5 (sedaj Arkova ulica 11),
5280 Idrija sklenilo:
Stečajni postopek, začet s sklepom stečajnega senata Temeljnega sodišča v Novi
Gorici, Enote v Novi Gorici, opr. št. St 13/93
z dne 2. 6. 1993, nad dolžnikom Ydra Podjetje za mednarodno špedicijo in transport d.o.o., Idrija (s skrajšano firmo
Ydra d.o.o., Idrija), Ulica kapetana Mihevca 5 (sedaj Arkova ulica 11), 5280 Idrija,
s šifro dejavnosti 110309, matična številka
5618568000 in davčno številko 75554658,
se zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se upniki lahko pritožijo na Višje sodišče v Kopru v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 4. 2008
St 11/2008
Os-4056/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2008, z dne 16. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Nova birotehnika & ABC Yachts trgovinske in druge
storitve d.o.o., Krempljeva ulica 10, Ptuj,
matična številka 5774969000, davčna številka 264263825, šifra dejavnosti 96.040.
Odslej firma glasi: Nova birotehnika &
ABC Yachts trgovinske in druge storitve
d.o.o., Krempljeva ulica 10, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, dol-
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žniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 7.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 4. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 4. 2008
Ppn 189/2007
Os-4058/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Viator-Kotrans d.o.o., Letališka
33, Ljubljana, za dne 16. 5. 2008 ob 10.45,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 10 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2008
St 18/2008
Os-4059/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2008 sklep z dne 18. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 26. 3. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Marketino, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Mestni trg 1,
Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnik
Velimir Cugmas iz Slovenskih Konjic in je
dne 18. 4. 2008 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Marketino, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Mestni trg 1, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih
Konjic (matična številka: 5638712, ID št. za
DDV: SI737599763).
Odslej se firma glasi: Marketino, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Mestni trg 1, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnik Velimir Cugmas iz Slovenskih
Konjic (matična številka: 5638712, ID št. za
DDV: SI737599763) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
štev. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura
od vsote prijavljenih terjatev posameznih

upnikov, vendar najmanj 100 točk (8,21 €)
in največ 2000 točk (164,20 €) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00
1110-18-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2008 ob 8.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 18. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2008
St 52/2007
Os-4069/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 52/2007 sklep z
dne 2. 4. 2008:
1. Potrdi se prisilna poravnava nad dolžnikom: Zaključna gradbena dela knauf
sistemi Boštjan Ovtar s.p., Ilovca 13, Vojnik in njegovimi upniki, sprejeta na naroku
za prisilno poravnavo dne 2. 4. 2008.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve upnikov z ločitveno
pravico;
Razred B: Privilegirane terjatve iz naslova neplačanih davkov in prispevkov od plač
zaposlenih v skladu z drugim odstavkom
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL);
Razred C: Terjatev ostalih (navadnih)
upnikov, ki bodo poplačane v višini 20%
najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi
ob upoštevanju obrestne mere v višini 0,1%
letno.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V postopku prisilne poravnave med
dolžnikom Boštjanom Ovtarjem s.p. Vojnik
in njegovimi upniki je dolžnik sodišču predložil tudi poroštveno izjavo po 25. členu
ZPPSL upnika in trenutnega poslovnega
partnerja družbe Amve d.o.o., Parmova ul.
14, Ljubljana.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 2. 4. 2008 je postal pravnomočen dne
15. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 4. 2008
St 174/2007
Os-4095/08
To sodišče je s sklepom St 174/2007
dne 18. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom AG & US, Podjetje za
gostinstvo in storitve, d.o.o., Žabarjeva
2, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2008
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St 34/2005
Os-4096/08
To sodišče je s sklepom St 34/2005 dne
17. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Point d.o.o. – v stečaju, Kolodvorska 16a, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2008
St 39/2008
Os-4097/08
To sodišče je s sklepom St 39/2008
dne 17. 4. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AG Inženiring, investicije,
d.o.o. Ljubljana, Strossmayerjeva ulica
20, matična številka 1983989, vložna številka: 14583300, davčna številka: 11914912.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-8450084029 (sklic
na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 13. uri, v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2008
St 142/2005
Os-4098/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Rog kolesa d.d., Ljubljana, Letališka 29 – v stečaju, razpisuje nadaljnji
narok za preizkus terjatev, ki bo dne 20. 6.
2008 ob 10.45, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št.
V/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2008
St 50/2005
Os-4099/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom VI-FAAM
d.o.o. – v stečaju, Maistrova 11, Mengeš,
za dne 20. 6. 2008 ob 11. uri, v razpravni
dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2008
St 286/2005
Os-4100/08
To sodišče je s sklepom St 286/2005
dne 15. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika IGA, Gradbe-
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no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 32, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2008
St 193/2004
Os-4101/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gostilna Puhar Marjan Puhar s.p.,
Zg. Velka 48 – v stečaju, Zgornja Velka – v stečaju, Maribor (davčna številka:
97121410, matična številka: 1011316) se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2008

Izvršbe
In 2003/01136
Os-3526/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 2. 2004, opr. št. In 2003/01136, je
bil dne 7. 11. 2007 opravljen v korist upnika
Šteblaj Slavka, Pregljeva ulica 15, Ljubljana,
rubež sorazmernega deleža skupnih prostorov, delov in naprav, celotne stavbe in
funkcionalnega zemljišča – v izmeri 8,33 m2,
hodnika 3,43 m2, shrambe 1,13 m2, kolesarnice 1,07 m2 in strojnice – ki ni vpisano v
zemljiško knjigo in se vse nahaja na naslovu
Donova ul. 2 v Medvodah, stoječe na parcelnih številkah 42/1 in 286/2, k.o. Medvode
(stanovanjska stavba pa stoji na parcelnih
številkah 42/1 in 286/2, pri vložni številki
23, k.o. Medvode), last dolžnice Ljubomire
Grum, Donova cesta 2, Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008
In 106/2007
Os-3464/08
Izvršitelj Andrej Šramel je dne 18.
2. 2008, s pričetkom ob 8.45, v zadevi
In 2007/00106, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnika Ahmeda in Šaho
Mehmeti, Ozka ul. 7, 2312 Orehova vas,
za upnico Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald, Gen.m.b.H., Eibiswald 858552, v
kraju Maribor, Ruška c. 45, ob navzočnosti Šerife Mehmeti, snahe dolžnikov, opravil
rubež nepremičnin št. 2 in 3, ki sta v pritličju
enonadstropne starejše večstanovanjske
hiše, ki imata poseben vhod, levo od glavnega vhoda. Stanovanje št. 2 (prva vrata na
desno stran – gledano proti vhodnim vratom
v stanovanju št. 3) se uporablja kot skladiščni prostor. Stanovanji z notranje strani nista
povezani oz. nimata prehoda.

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 559/2008
Os-2832/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 4. 2. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Bašić Radivoja, Pot
na brod 1, Radeče, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Vzgojno
poboljševalnim domom Radeče, kot prodajalcem in Občino Radeče, kot kupovalko, za
garažo št. G5 v kleti, št. začasnega identi-
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fikatorja 1029.E, sedaj nest. raba v izmeri
36,16 m2, št. identifikatorja 29.E, v stavbi na
naslovu Pot na brod 4, Radeče, vpisane v
podvložek št. 823/30, k.o. Radeče. Po izjavi
predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice se pri
št. ident. 29.E nest. raba v izmeri 36,16 m2,
v stavbi na naslovu Pot na brod 4, Radeče,
vpisane v podvložek št. 823/30, k.o. Radeče, zahteva v korist Bašić Radivoja, roj. 3. 5.
1964, stan. Pot na brod 1, Radeče.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2008
Dn 1066/2008
Ob-3264/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
25. 2. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Občine Laško, Mestna ulica 2,
Laško, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 7. 2001, sklenjene med
Občino Laško kot prodajalko ter Bogdanom
Zepanom kot kupcem, za parc. št. 246/36,
k.o. Laško, v vl. št. 1, k.o. Laško. Po izjavi
predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na parc.
št. 246/36, k.o. Laško, se zahteva v korist
Tomaža Pfajferja, Marija Gradec 17, Laško,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2008
Dn 2585/2006
Ob-3260/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Krivec
Amalije in Marjana, oba TZO 74, Kočevje,
ki ju zastopa poobl. odvetnik Vidmar Samo
iz Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske pravice na stanovanju ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 3. 1. 2008 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer kupoprodajne pogodbe št. 105, katere
predmet je štirisobno stanovanje št. 1, ki se
nahaja v stanovanjskem objektu v Kočevju,
TZO 74, v izmeri 88,55 m2, skupaj s pomožnim prostorom, kletjo, ki je bila sklenjena
med PTT podjetjem Ljubljana p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, kot prodajalcem ter Krivec
Amalijo in Marjanom, oba TZO 74, Kočevje,
kot kupcema, dne 12. 11. 1991, prijavljena
Upravi za družbene prihodke Občine Kočevje dne 22. 11. 1991, pod številko prejemnega vpisnika K-176/91, podpis prodajalca pa
overjen pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enoti v Ljubljani, dne 15. 12. 1991.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 2. 2008
Dn 6784/2007
Os-2923/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice postopka Nataše Jerman, Bočaji 5, Marezige, ki jo zastopa odv.
Rajko Trunkl iz Kopra, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige, dne 26. 2. 2008
sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 76/3.S, stavbišče v izmeri
21 m2, k.o. Truške, pri kateri je predlagateljica
Nataša Jerman, roj. 23. 1. 1968, stanujoča
Bočaj 5, Marezige, z verjetnostjo izkazala lastninsko pravico.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah,
navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2008
Dn 6425/2007
Os-2924/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, Ljubljana,
zaradi dopolnitve zemljiške knjige, dne 26. 2.
2008 sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1508/3, travnik v izmeri
633 m2, k.o. Pomjan, pri kateri je z verjetnostjo
izkazana lastninska pravica Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, matična
številka 5854814.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah,
navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2008
Dn 6728/2007
Os-2925/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice postopka Majde Kozamernik, Šmarska cesta 46, Koper, ki jo zastopa odv. Marko Globevnik iz Kopra, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 26. 2. 2008 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe z
dne 16. 2. 1981, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 70.000 YUD (sedemdeset tisoč
din) s 3% obrestmi in p.p., vpisana pod Dn št.
196/81, pri parc. št. 2011/25, vl. št. 1691, k.o.
Semedela, last Majde Kozamernik in Stanka
Kozamernika, vsakega do ½.
Hipotekarno upnico Komercijalno Banko
Vukovar, Osnovna banka Vukovar, se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki
je predmet tega postopka, nasprotuje, v treh
mesecih od objave tega oklica vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2008
Dn 334/2008
Os-3524/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiškoknjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z opr. št. Dn 334/2008 z dne 11. 3. 2008, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Domex d.o.o., Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 6,
Hrastnik, po pooblastilu Javno podjetje KSP
Litija, d.o.o., uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 30. 1. 2001,
sklenjene med prodajalko Zlato Kavčič, roj.
7. 9. 1961, Brodarska 12, Litija in kupcem
Domex d.o.o., Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik.
Predmet prodaje navedenih listin je stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske
stavbe Brodarska ulica 12 v Litiji, v skupni
izmeri 63,62 m2, ki obsega v izmeri sobo
15,88 m2, sobo 18,35 m2, kuhinjo 14,83 m2,
WC s kopalnico 5,12 m2, predsobo 5,43 m2,
ložo 2,57 m2 in klet oziroma drvarnico
1,44 m2.
Navedeno stanovanje, ki je predmet prodajne pogodbe, je danes vpisano v zemljiški
knjigi z identifikacijsko številko 2.E, stan.
raba 63,62 m2, stanovanje št. 2 v 2,1 etaži,
Brodarska ulica 12, 1270 Litija, v podvložku
številka 1726/2, k.o. Litija.
Po izjavi predlagatelja se predvideva,
da so bile listine izgubljene v firmi Domex
d.o.o., Hrastnik.
Na podlagi navedene listine se predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Domex d.o.o., Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik,
do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisnem 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 31. 3. 2008
Dn 28382/2004
Os-12796/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Glažar Darka,
Zaloška cesta 78/a, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-01529-041, vpisani v vl. št.
1674/1, k.o. Moste, dne 1. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 28382/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1790 z dne 30. 9.
1968, sklenjene med SGP Zidar Kočevje ter
Glažar Darkom in Glažar Gabrijelo, Sketova
6, Ljubljana, za stanovanje št. 58, v stolpnici
II ob Zaloški cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 23. 4. 2007
Dn 18484/2002
Os-28718/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Tatjane Lojk in
Toneta Lojka, Klanska 5, Medvode, ki ju zastopa odv. Ivanka Ločniškar, Selanov trg 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri

nepremičnini, stanovanju št. 9 v 2. nadstropju, z identifikacijsko številko 1973-444-1,
v izmeri 53,47 m2, na naslovu Klanska 5,
Medvode, na parc. št. 69/18, k.o. Medvode,
predlagani v vl. št. 334, k.o. Medvode, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 18484/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe z dne 10. 6.
1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane in Tešar Slavko ter Edvinom,
za stanovanje št. 9 v 2. nadstropju, z identifikacijsko številko 1973-444-1, v izmeri
53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
na parc. št. 69/18, k.o. Medvode, predlagani
v vl. št. 334, k.o. Medvode,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6.
1984, sklenjene med Tešar Slavko in Edvinom ter Lojk Tatjano in Tonetom, za stanovanje št. 9 v 2. nadstropju, z identifikacijsko
številko 1973-444-1, v izmeri 53,47 m2, na
naslovu Klanska 5, Medvode, na parc. št.
69/18, k.o. Medvode, predlagani v vl. št.
334, k.o. Medvode.
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. 10. 2007
Dn 18482/2002
Os-28728/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Haruna Mahmutovića, Klanska 5, Medvode, ki ga zastopa odv.
Ivanka Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 11 v 3. nadstropju, z
identifikacijsko številko 1973-444-4 v izmeri
38,50 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
predlagani v vl. št. 334, k.o. Medvode, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 18482/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 71-360 z dne 30. 3.
1971, sklenjene med SGP Tehnika Škofja
Loka in Ivanko Dimnik, za stanovanje št. 11
v 3. nadstropju, z identifikacijsko številko
1973-444-4, v izmeri 38,50 m2, na nalsovu
Klanska 5, Medvode, predlagani v vl. št.
334, k.o. Medvode,
– dodatka z dne 14. 10. 1972, za stanovanje št. 11 v 3. nadstropju, z identifikacijsko
številko 1973-444-4, v izmeri 38,50 m2, na
naslovu Klanska 5, Medvode, predlagani v
vl. št. 334, k.o. Medvode,
– kupne pogodbe z dne 20. 12. 2000,
sklenjene med Ivanko Dimnik in Harunom Mahmutovićem, za stanovanje št. 11
v 3. nadstropju, z identifikacijsko številko
1973-444-4, v izmeri 38,50 m2, na naslovu
Klanska 5, Medvode, predlagani v vl. št.
334, k.o. Medvode.
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. 10. 2007
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Dn 18483/2002
Os-28730/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vladimire Notar, Klanska 5, Medvode, ki jo zastopa odv.
Ivanka Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 8 v 2. nadstropju, z
identifikacijsko številko 1973-444-5, v izmeri
53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
na parc. št. 69/18, k.o. Medvode, predlagani
v vl. št. 334, k.o. Medvode, dne 26. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 18483/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 71-4148 z dne
26. 4. 1972, sklenjene med SGP Tehnika
Škofja Loka in Tomažin Simono ter Dominikom, za stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, z
identifikacijsko številko 1973-444-5, v izmeri
53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
na parc. št. 69/18, k.o. Medvode, predlagani
v vl. št. 334, k.o. Medvode
– darilne pogodbe z dne 19. 9. 1990,
sklenjene med Tomažin Simono in Vladimiro
Notar, za stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, z
identifikacijsko številko 1973-444-5, v izmeri
53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
na parc. št. 69/18, k.o. Medvode, predlagani
v vl. št. 334, k.o. Medvode.
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. 10. 2007
Dn 18487/2002
Os-28734/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Marije Ferjančič,
Hladilniška pot 17, Ljubljana in Marjete Cerkvenik, Klanska 5, Medvode, ki ju zastopa
odv. Ivanka Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanju št. 6 v 1. nadstropju, z identifikacijsko številko 1973-444-6,
v izmeri 53,47 m2, na naslovu Klanska 5,
Medvode, na parc. št. 69/18, k.o. Medvode,
predlagani v vl. št. 334, k.o. Medvode, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 18487/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3347 z dne
5. 11. 1970, sklenjene med SGP Tehnik
Škofja Loka in Cerkvenik Marijo ter Marjeto, za stanovanje št. 6 v 1. nadstropju, z
identifikacijsko številko 1973-444-6, v izmeri
53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
na parc. št. 69/18, k.o. Medvode, predlagani
v vl. št. 334, k.o. Medvode,
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe z dne 12. 10. 1971, za stanovanje št. 6
v 1. nadstropju, z identifikacijsko številko
1973-444-6, v izmeri 53,47 m2, na naslovu
Klanska 5, Medvode, na parc. št. 69/18,
k.o. Medvode, predlagani v vl. št. 334, k.o.
Medvode.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2007
Dn 8927/2002
Os-28736/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Romana
Žebovca, Glinškova ploščad 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 30, v 5. nadstropju, v
izmeri 49,73 m2, Glinškova ploščad, z identifikacijsko številko 1734-1305-63 in shrambi v kleti v izmeri 3,96 m2, z identifikacijsko številko 1734-1305-64, vpisani v podvl.
št. 1862/31, k.o. Ježica, dne 2. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 8927/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1019 z dne 18. 12. 1991,
sklenjene med GP Gradbenik p.o. v stečaju, Pod hribom 55 in Alibabič Omerjem, za
stanovanje št. 30, v 5. nadstropju, v izmeri
49,73 m2, Glinškova ploščad z identifikacijsko številko 1734-1305-63 in shramba v kleti v izmeri 3,96 m2, z identifikacijsko številko
1734-1305-64, vpisani v podvl. št. 1862/31,
k.o. Ježica.
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. 10. 2007
Dn 18491/2002
Os-28740/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Libuše Cizel,
Klanska 5, Medvode, ki jo zastopa odv.
Ivanka Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 12 v 3. nadstropju, z
identifikacijsko številko 1973-444-3, v izmeri
53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode,
na parc. št. 69/18, k.o. Medvode, predlagani
v vl. št. 334, k.o. Medvode, dne 26. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 18491/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 71-3780
z dne 12. 5. 1971, sklenjene med SGP Tehnika Škofja Loka in Libušo Cizel, za stanovanje št. 12 v 3. nadstropju, z identifikacijsko številko 1973-444-3, v izmeri 53,47 m2
na naslovu Klanska 5, Medvode, na parc.
št. 69/18, ko.o. Medvode, predlagani v vl.
št. 334, k.o. Medvode.
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. 10. 2007
Dn 18489/2002
Os-28747/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagatelja Rajka Pavića,
Klanska 5, Medvode, ki ga zastopa odv.
Ivanka Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 3 v visokem pritličju,
z identifikacijsko številko 1973-444-9, v izmeri 53,47 m2, na naslovu Klanska 5, Medvode, na parc. št. 69/18, ko.o. Medvode,
predlagani v vl. št. 334, k.o. Medvode, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 18489/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 71-3599 z dne 15. 3. 1971, sklenjene
med SGP Tehnika Škofja Loka in Pavić Rajkom, za stanovanje št. 3 v visokem pritličju, z identifikacijsko številko 1973-444-9,
v izmeri 53,47 m2, na naslovu Klanska 5,
Medvode, na parc. št. 69/18, k.o. Medvode,
predlagani v vl. št. 334, k.o. Medvode.
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. 10. 2007
Dn 14722/2004
Os-2979/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mikeln Mojce,
Srednje Gameljne 32/h, Ljubljana Šmartno,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 811, vpisani v vl. št. 301,
k.o. Bežigrad, dne 22. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 14722/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 5. 2. 1988, sklenjene med Mujakič Ramom in Mujakič Muhamedom, za stanovanje v hiši Borutova
cesta 9, Ljubljana, na parc. št. 811, k.o.
Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Mujakić Muhamedom ter Zrnić Radenkom in
Zrnić Rađano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
Dn 5687/2004
Os-2982/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dular Mateja, Vojkova 77, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1448/106
– stanovanje z ident. št. 1736-1019-099, Vojkova 77, Ljubljana, k.o. Brinje I, dne 21. 1.
2008, pod opr. št. Dn 5687/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. BS-3 ST
3-31/79 z dne 2. 6. 1979, sklenjene med
Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana ter Simnovčič Gorazdom in Simnovčič
Mojco, za stanovanje št. 99, v 13. nadstropju
ST-3, k.o. Brinje.

Stran

1622 /

Št.

41 / 25. 4. 2008

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 4. 3. 2008
Dn 16069/2007
Os-2985/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dremelj Nevenke, Nusdorferjeva ulica 17, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1391/10 – stanovanje št. 10,
z ident. št. 1732-1331-010, k.o. Štepanja vas
in pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1391/39
– klet z ident. št. 1732-1331-039, k.o. Štepanja vas, dne 28. 1. 2008, pod opr. št. Dn
16069/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1163/91 z dne 8. 1. 1992, sklenjene med
Mestom Ljubljana in Dremelj Nevenko, za
stanovanje št. 10, v hiši Nussdorferjeva 17,
Ljubljana.
Pozivajo se 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
Dn 5241/2004
Os-3007/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Makovec
Milene, Praprotnikova 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 164/16 – stanovanje
z ident. št. 2677-0076-043, klet z ident.
št. 2677-0076-044 in shramba z ident.
št. 2677-0076-045, k.o. Prule, dne 18. 1.
2008, pod opr. št. Dn 5241/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 05-2-15/70
z dne 20. 8. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center
in Stanovanjsko zadrugo Železničar,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Železničar in
Horvat Francem, za stanovanje št. 5, Praprotnikova 5, Ljubljana,
– pogodbe z dne 20. 6. 1972, sklenjene
med Horvat Francem in Makovec Leonom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
Dn 5021/2004
Os-3009/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagatelja Vranović Damirja, Šarhova 32, Ljubljana, ki ga zastopa
JUS-KO d.o.o., Proletarska c. 4, Ljubljana,
dir. Nerat Rupnik Jožefa, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1470/30 – stanovanje št. 30 v
6. nadstropju, Šarhova ul. 32, Ljubljana, z
ident. št. 1736-0988-030, k.o. Brinje I, dne
10. 1. 2008, pod opr. št. Dn 5021/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Skladom za gradnjo stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana Bežigrad in g. Herman,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med g. Herman in Grebenšek Aleksandrom,
– kupne pogodbe z dne 1. 10. 1980,
sklenjene med Grebenšek Aleksandrom in
Petek Danico, vse za stanovanje št. 30 v 6.
nadstropju, Šarhova ul. 32, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 3. 3. 2008
Dn 28103/2004
Os-3010/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vode Miroslave, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1736-0063-009, vpisani v vl.
št. 1487/1, k.o. Brinje I, dne 22. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 28103/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje in GP
Obnova Ljubljana, za garsonjero št. 1 v kleti,
v k.o. Brinje,
– pogodbe št. 297/74 z dne 18. 6. 1974,
sklenjene med GP Obnova in Podjetjem Dimnik Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
1986, sklenjene med Komunalnim podjetjem
Dimnikarstvo Ljubljana in Paripovič Alijo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
Dn 26887/2004
Os-3011/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Drobnič
Alenke, Puhova ulica 16, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1736-1060-058 in z ident.
št. 1736-1060-059, vpisani v vl. št. 1524/1,
k.o. Brinje I, dne 21. 1. 2008, pod opr. št. Dn
26887/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:

– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad in Združena gradbena podjetja Giposs Ljubljana,
za stanovanje št. 25, k.o. Brinje,
– kupne pogodbe z dne 15. 10. 1976,
št. BS-3-348/76, sklenjene med Združena
gradbena podjetja Giposs Ljubljana ter Zajc
Marjanom in Zajc Mileno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2008
Dn 15036/2004
Os-3016/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanišić Cvetina,
Jarška cesta 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 201/4 – stanovanje št. 4 in shramba št. 4,
Jarška cesta 12, Ljubljana, k.o. Brinje II, dne
5. 2. 2008, pod opr. št. Dn 15036/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1755/1-06/92
z dne 30. 9. 1992, sklenjene med Slovenskimi železnicami in Naglič Janezom, Jarška
c. 12, Ljubljana, za stanovanje št. 4, v hiši
Jarška cesta 12, Ljubljana.
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 3. 3. 2008
Dn 6001/2004
Os-3017/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Revena
Damirja, Kavčičeva 15, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 353/3 – stanovanje
z ident. št. 2706-0404-007, klet z ident.
št. 2706-0404-008 in shramba z ident.
št. 2706-0404-009, Kavčičeva ul. 15, Ljubljana, k.o. Zelena jama, dne 21. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 6001/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje
in Liz inženiring p.o. Ljubljana, za stanovanje na Kavčičevi 15, Ljubljana.
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 4. 3. 2008
Dn 4978/2004
Os-3018/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknji-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
žni zadevi predlagateljev Kecman Ivanke in
Kecman Dragota, oba Šarhova 34, Ljubljana, ki ju zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska
c. 4, Ljubljana, dir. Nerat Rupnik Jožefa, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1736-1020-049, vpisani v vl. št.
1471/49, k.o. Brinje I, dne 29. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 4978/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 19. 7. 1977,
sklenjene med Kramer Ivanom, Šarhova 34,
Ljubljana in Raič Alenko, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana, za stanovanje št. 49 v 9.
nadstropju, v Ljubljani, Šarhova 34.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 3. 3. 2008
Dn 4729/2007
Os-3019/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pichler
Milanović Nataše, Martina Krpana ulica 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4428/12
– stanovanje z ident. št. 1739-6014-112, k.o.
Zgornja Šiška, dne 5. 2. 2008, pod opr. št.
Dn 4729/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4. 1993,
št. 1165/93, sklenjene med Občino Ljubljana
Bežigrad in Janežič Vero, Martina Krpana 3,
Ljubljana, za stanovanje št. 12, v hiši Martina Krpana 3, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
Dn 14498/2004
Os-3020/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šabotić Ahmedina, Čanžekova ulica 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2468 – parc. št. 923/12, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 5. 2. 2008, pod
opr. št. Dn 14498/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 25. 12.
1987, sklenjene med Petrović Živoradom,
Čanžekova 1, Ljubljana in Šabotić Ahmedinom, Ivangrad, vas Dobrodole bb, za parc.
št. 923/12, k.o. Trnovsko predmestje.
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 3. 3. 2008

Dn 9768/2004
Os-3024/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Verli Dragota
in Verli Štefanije, oba Puhova ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremični z ident. št. 1736-1060-040 in
z ident. št. 1736-1060-041, vpisani v vl. št.
1524/1, k.o. Brinje I, dne 21. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 9768/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad in Stanovanjskih podjetjem Fond Ljubljana, za
stanovanje št. 10, k.o. Brinje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12.
1974, št. 5/74-BS-III, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Fond Ljubljana ter Verli
Dragom in Verli Štefko, oba Bobičeva 5,
Ljubljana.
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 4. 3. 2008
Dn 5987/2004
Os-3025/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vrabec Andreja, pot čez Gmajno 83, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2274/49 – stanovanje št. 23
z dvema shrambama, Ljubljana, k.o. Tabor,
dne 21. 1. 2008, pod opr. št. Dn 5987/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 43 z dne 11. 11. 1960,
sklenjene med Zavodom za zadružno gradnjo OLO Ljubljana in Drobnič Marijo, za
stanovanje št. 23, Ilirska 34, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1972, sklenjene med Drobnič Marijo in Javornik Lojzetom.
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 4. 3. 2008
Dn 14632/2004
Os-3026/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Paunović
Nade, Paunoviči 8, Adlešiči in Grabovac
Rajka, Mahovnik 52a, Kočevje, ki ju zastopa
JUS-KO d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana – dir. Nerat Rupnik Jožefa, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani
v vl. št. 1268/2 – stanovanje št. 2 in kletna
shramba št. 2, Jakčeva 35, Ljubljana – k.o.
Štepanja vas, dne 5. 2. 2008, pod opr. št.
Dn 14632/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
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št. 1829/92 z dne 30. 1. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana in Lesjak Rajkom,
Sergeja Mašera 7, Koper, za stanovanje
št. 2 v Ljubljani, Vlahovičeva 35.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2008
Dn 12842/2004
Os-3027/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Križman Alojzija,
Puhova ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 1736-1181-060, vpisani v vl. št. 1490/1,
k.o. Brinje I, dne 11. 1. 2008, pod opr. št. Dn
12842/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3997/93 z dne 15. 10. 1993, sklenjene
med Mestom Ljubljana ter Križman Alojzem
in Križman Alojzijem, oba Puhova 5, Ljubljana, za stanovanje št. 22 v 4. nadstropju,
Puhova 5 v Ljubljani.
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 4. 3. 2008
Dn 3867/2004
Os-3410/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Marte
Marolt, Privoz 5a, Ljubljana in Marije Mesec
Noč, Titova 31, Jesenice, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje in pomožni
prostor št. 8 v drugem nadstropju oziroma
kleti na naslovu Privoz 5a, z identifikatorjem št. 57.E in 58.E, podvložek št. 126/30,
k.o. Prule, dne 4. 2. 2008, pod opr. št. Dn
3867/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Skladom za urejanje
mestnega zemljišča Občine Ljubljana-Center in Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-Center, za stanovanje št. 8, v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše na Privozu
5a, v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-15/1960
z dne 31. 10. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-Center,
kot prodajalcem in Stanovanjsko zadrugo
Center, Komenskega 19, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 11. 1980, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-Center in kupovalko Drago
Kramar, Tržana 8, Ljubljana, za stanovanje
št. 8, v drugem nadstropju večstanovanjske
hiše na Privozu 5a v Ljubljani;
– prodajne pogodbe z dne 23. 9. 1982,
sklenjene med prodajalko Drago Kramar, Tržna 8, Ljubljana in kupcema Marijo Mesec
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Noč ter Vincencijem Mesecem, Razgledna
pot 7, Jesenice, za stanovanje v drugem nadstropju hiše na naslovu Privoz 5a, 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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2008
Dn 4823/2007
Os-31452/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Denise
Medved, Štrihovec 65, Šentilj v Slovenskih
goricah, ki jo zastopa Dodoma d.o.o., Partizanska 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 318/1, vl.
št. 41, k.o. Štrihovec, pod Dn št. 4823/2007,
dne 18. 10. 2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 5. 2006, o
prodaji nepremičnine, parc. št. 318/1, travnik
v izmeri 1953 m2, k.o. Štrihovec, sklenjene
med Rudolfom Majcnom in Štefanijo Majcen, oba stan. Štrihovec 65, Šentilj v Slovenskih goricah, kot prodajalcema ter Vladimirjem Bolfekom in Majo Bolfek, oba stan.
Ul. heroja Staneta 14, Maribor ter Marcelom
Medvedom in Denise Medved, oba stan. Vetrinjska ul. 17, Maribor, kot kupci in s katero
sta prodajalca dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupcev za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2007
Dn 16714/2004
Os-3415/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Veber, Vurberk 23, Spodnji Duplek, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 3247/40, k.o. Pobrežje, pod Dn št.
16714/2004, dne 21. 2. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe za primer
smrti, sklenjene dne 24. 6. 1993, med Janezom Florjanom Srčičem, stanujočim Železnikova ulica 16, Maribor, kot izročevalcem in
Simona Veber, stanujočo Železnikova ulica
16, Maribor, kot prevzemnico, s katero je izročevalec izročil v last svoji pastorki Simoni
Veber, za primer svoje smrti, stanovanje št.
40 v VI. nadstropju ter njemu pripadajoč kletni prostor v stanovanjski stavbi Železnikova
ulica 16, Maribor, ki leži na parc. št. 972/1,
pripisano vl. št. 1791, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 14410/2007
Os-3650/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Olge in Radivoja
Vasića, stan. Ul. Veljka Vlahoviča 41, Maribor,
ki ju zastopa Odvetniška pisarna Ivan Gorjup
in ostali iz Maribora, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, podvl. št. 2926/80,
k.o. Pobrežje, pod Dn št. 14410/2007, dne
13. 3. 2008 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
251-4495/93-DU z dne 29. 11. 1993, sklenjene med prodajalcem Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska 15, ki ga je zastopala Lučka Nagode – Debeljak in kupovalko
Kristino Belcl, Ulica Veljka Vlahovića 41,
Maribor, s katero je prodajalec kupovalki
prodal enosobno stanovanje št. 1, v pritličju
in kletni prostor, v stanovanjski stavbi na naslovu ulica Veljka Vlahovića 41, Maribor in
na najem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupovalke,
– kupne pogodbe z dne 7. 6. 1994, sklenjene med prodajalko Kristino Belcl, Ulica
Veljka Vlahovića 41, Maribor in kupcem Borutom Kuzmičem, Pohorski bataljon 60, Maribor, s katero je kupec od prodajalke kupil
enosobno stanovanje št. 1, v pritličju in kletni prostor, v stanovanjski stavbi na naslovu
Ulica Veljka Vlahovića 41, Maribor in s katero je prodajalka dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupca za to stanovanje.
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 predlagateljev postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2008
Dn 17898/2003
Os-3651/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Erne Hladen, Igriška ul. 77, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št.
1017/6, vl. št. 553, k.o. Maribor Grad, pod
Dn št. 17898/2003, dne 21. 2. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene dne 18. 3. 2003, med Mestno občino
Maribor, ki jo je zastopal župan Boris Sovič
in W & G podjetjem za proizvodnjo strojev
in opreme Maribor d.o.o., Sokolska ulica 60,
ki ga je zastopala direktorica Marija Balič,
s katero sta stranki ugotovili, da je bila za
stavbo na naslovu Razlagova ulica 21, Maribor, stoječo na parc. št. 1017/1, vl. št. 553,
k.o. Maribor-Grad, leta 1949 opravljena razglasitev v korist Občine Maribor, da je bila
nepremičnina izročena v posest Gradisu, da
je podjetje W & G pravni naslednik Gradisa
in Mestna občina Maribor pravna naslednica
Občine Maribor ter da se pogodba sklepa
med drugim zaradi prenosa oziroma lastninske pravice na dvoriščni zgradbi, ki sedaj
stoji na parc. št. 1017/6, k.o. Maribor-Grad
in da Mestna občina Maribor dovoljuje, da
se vknjiži lastninska pravica, med drugim
na parc. št. 1017/6, vl. št. 553, k.o. Maribor-Grad, v korist W & G – podjetje za proizvodnjo strojev in opreme Maribor d.o.o.,
Maribor, Sokolska 60.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2008
Dn 415/2006
Os-3652/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Vrabelj, Antoličičeva ul. 10, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1807/12, k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 415/2006, dne 13. 3. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1920/80 z dne 4. 11. 1980, sklenjene
med prodajalcem SGP Konstrukotr n.sol.o.,
Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal
glavni direktor Franc Šušteršič in kupcem
Ernestom Kranjcem, Ljubljanska ulica 19b,
Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
garsonjero v III. nadstropju stavbe na Antoličičevi ulici 10 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 1581/4, 1581/5, 1585/2, 1597, 1602/3 in
1604, k.o. Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2008
Dn 14319/2007
Os-3653/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milorada Bilbije,
Rošpoh 171, Kamnica, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vl. št. 88, k.o.
Mali Rošpoh, pod Dn št. 14319/2007, dne
18. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 30. 8. 2004, sklenjene med prodajalcem Karlom Fickom, roj.
21. 11. 1934, stanujočim Šarhova ulica 43,
Maribor in kupcema Miloradom Bilbijo, roj.
2. 9. 1960, stanujočim Rošpoh 171, Kamnica ter Majo Bilbija, roj. 10. 7. 1963, stanujočo Rošpoh 171, Kamnica, s katero je
prodajalec kupcema prodal nepremičnine,
parc. št. 1620/1, 1620/2 in 1621/1, pripisane
vl. št. 88, k.o. Mali Rošpoh in na njih dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev.
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 2. 4. 2008
Dn 12764/2007
Os-3654/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anite Grobelnik, Prušnikova ul. 34, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 1652/165, k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 12764/2007, dne 18. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja, sklenjene dne 14. 5.
1986, med prodajalcema Melito Malek-Čerič in Ottom Malekom, Maribor, Prušnikova
ulica 34 ter kupcema Friderikom Mandlom
in Jožico Mandl, Maribor, Vrtnarska ulica
10, s katero sta prodajalca kupcema prodala
dvosobno stanovanje št. 87, v I. nadstropju
stanovanjskega objekta F Nova vas II/A,
Prušnikova 34, Maribor, parc. št. 1116, k.o.
Tabor in na njem dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupcev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2008
Dn 2900/2006
Os-3655/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Kuharja,
Frankopanova ul. 7, Maribor, ki ga zastopa
odv. Jernej Kokalj iz Maribora, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1787/40, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn
št. 2900/2006, dne 13. 3. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 99-1100/RB
z dne 17. 4. 1993, sklenjene med prodajalcem SGP Stavbar Podjetje Visoke gradnje
d.o.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga
je zastopal v.d. direktorja Stanislav Naglič
in kupovalko Mirjano Beranič, Stantetova
ulica 16, Maribor, s katero je prodajalec
prodal kupovalki na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) dvosobno stanovanje št. 100, v 2. nadstropju
stanovanjskega objekta Stantetova ulica
16 v Mariboru, parc. št. 935, k.o. Spodnje
Radvanje in
– posadne izjave z dne 30. 7. 1998, opr.
št. SV 685/98, ki jo je pri notarki Bredi Horvat iz Maribora, podal prodajalec Stavbar
Podjetje Visoke gradnje d.o.o., Industrijska
ul. 13, Maribor, s katero je tudi potrdil plačilo kupnine po zgoraj navedeni pogodbi ter
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupovalke za to stanovanje ter
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 11. 2003, med prodajalko Mirjano Beranič, stanujočo Stantetova ulica 16, Maribor
in kupcem Andrejem Kuharjem, stanujočim Frankopova ulica 7, Maribor, s katero je prodajalka prodala kupcu stanovanje
št. 100, v 2. nadstropju stanovanjskega
objekta Stantetova ulica 16 v Mariboru,
parc. št. 932/1, k.o. Spodnje Radvanje in
na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2008

Dn 4258/2008
Os-3703/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Livije Kovač
Kostantinovič, Dalmatinska ul. 39, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2553/11, k.o. Tabor, pod
Dn št. 4258/2008, dne 27. 3. 2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-36/1-2233/92 z dne 23. 10.
1992 in aneksa k tej pogodbi z dne 18. 3.
1996, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
med prodajalcem Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve, ki ga je na
podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine
RS, št. 360-03/91-15/2-8 z dne 5. 11. 1991,
zastopal minister za notranje zadeve Igor
Bavčar in kupovalko Ljudmilo Novoselec,
roj. 27. 4. 1945, stanujočo Dalmatinska ulica
39, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal trisobno stanovanje št. 10, v
III. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Dalmatinska ulica 39, stoječega na
parc. št. 2615, vl. št. 1373, k.o. Tabor in na
njem dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Maribor
dne 3. 4. 2008
Dn 7988/2006
Os-3468/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 7988/2006 z dne 5. 3. 2008,
uveden postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 26. 11. 1991, sklenjene med LB – Kreditna banka Maribor
d.d., Poslovna enota Ptuj, kot prodajalko
ter Valerijo Štalcer in Željkom Kesarjem, kot
kupcema.
Kupoprodajna pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja v izmeri 69,95 m2, na
naslovu Ulica 25. maja 17, Ptuj, takrat parc.
št. 564/3, vpisano v vložek št. 614, k.o. Krčevina pri Ptuju, sedaj nepremičnina identifikacijska št. 101.E (stanovanje št. 1 v pritličju),
vpisano pri vl. št. 1343/27, k.o. Krčevina pri
Ptuju. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagateljice Vanje Žuran, roj. 2. 2. 1973,
EMŠO 0202973505019, Ulica 25. maja 17,
2250 Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 3. 2008
Dn 3214/2007
Os-3469/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 3214/2007 z dne 5. 3. 2008,
uveden postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 1. 6. 1983, skle-
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njene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Ptuj, kot prodajalko in Brankom Bombekom, kot kupcem ter sporazuma
o določitvi deležev in razdružitvi skupnega
premoženja z dne 19. 11. 1990, sklenjenim
med Vesno Gašperšič in Jožetom Gašperšičem.
Kupoprodajna pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja v izmeri 66,75 m2, na
naslovu Arbajterjeva 4, Ptuj, takrat parc. št.
574, 578/3 in 584, k.o. Krčevina pri Ptuju,
sedaj nepremičnina identifikacijska št. 322.
E (stanovanje št. 22/IV+M v 4. etaži in mansardi), vpisano pri vl. št. 1342/87, k.o. Krčevina pri Ptuju.
Sporazum o določitvi deležev in razdružitvi skupnega premoženja se nanaša
na, s strani Jožeta Gašperšiča, izročitev in
prepustitev stanovanja v izmeri 66,75 m2,
na naslovu Arbajterjeva 4, Ptuj, takrat parc.
št. 574, 578/3 in 584, k.o. Krčevina pri Ptuju,
sedaj nepremičnina identifikacijska št. 322.
E (stanovanje št. 22/IV+M v 4. etaži in mansardi), vpisano pri vl. št. 1342/87, k.o. Krčevina pri Ptuju, Gašperšič Vesni.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Vesne Gašperšič, roj. 22. 3. 1941,
EMŠO 2203941505134, Arbajterjeva ulica
4, 2250 Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 3. 2008
Dn 460/2008
Os-3506/08
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 12. 3. 2008, Dn
št. 460/2008, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine - prodajne pogodbe
z dne 24. 6. 2005, sklenjene med Viktorijo
Furlan in Lidijo Strelec, kot prodajalkama ter
Antonom Plevnikom, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo nepremičnin, parc. št. 208/3, 208/17, 208/18 in
208/13, vpisanih v vl. št. 467, k.o. Slovenske
Konjice, do 16/24. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljev Marjane Jevšenak,
Reška ulica 25, Ljubljana in Andreja Jevšenaka, Mlinska cesta 9, Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 27. 3. 2008
Dn 1490/2007
Os-3413/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Šentjurju pri Celju z dne 10. 10. 2007,
Dn 1490/2007, je bil začet postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, to je
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10. 1979,
sklenjene med Dragom Centrihom kot prodajalcem in Dorotejo Jevševar kot kupovalko, za nepremičnino s parc. št. 493/6,
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ki je vpisana pri vl. št. 732, k.o. Šentjur pri
Celju.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Doroteje
Jevševar, Stopče 54a, Grobelno, do celote.
Imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 23. 11. 2007
Dn 529/2008
Os-3471/08
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici
- svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Đurđice
Marakovič, Ulica Savinjske čete 2, Žalec,
ki jo zastopa odvetnik mag. Mitja Tajnšek
iz Žalca, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
(ZZK-1), dne 17. 3. 2008 oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 30-90-0-01/BV-UA z dne 17. 10.
1993, sklenjene med prodajalcem Hmezad
kmetijska zadruga Gotovlje z.o.o. in kupovalko Durđico Marakovič, Ulica Savinjske
čete 2, Žalec, za nepremičnino id. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 2674/6, k.o. Žalec (stanovanjska raba št. 6, ID št. 0996-1198-6, Ul.
Savinjske čete 2, 3310 Žalec).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Đurđice Marakovič,
Ulica Savinjske čete 2, Žalec.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 17. 3. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pp, sklenilo, da se dolžniku Igorju Markušu,
Klavčičeva 12, Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 3. 2008
In 21/2008
Os-3527/08
Dolžnici Jordan Jožefi, z zadnjim bivališčem Ulica talcev 18, Kostanjevica na Krki,
se postavi začasna zastopnica Kristina Jalovec, odvetnica, CKŽ 6, Krško.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in
to vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
Center za socialno delo ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 31. 3. 2008
Os-3398/08
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem
sodniku Bojanu Bočkorecu, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana,
ki ga zastopajo Odvetniki Šelih & partnerji,
proti dolžniku Darku Frimu, zaradi izterjave
408,95 EUR s pp, dne 14. 1. 2008 sklenilo:
dolžniku Darku Frimu, neznanega prebivališča, se za začasnega zastopnika postavi
odvetnik Željko Vrhunc iz Lendave, Glavna
ulica 11.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. I 759/2005, vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 14. 1. 2008

I 1798/2007
Os-3700/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni
sodnici Viti Hribar, v izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana, zoper dolžnika Nikola Malbaša, Mali vrh pri Prežganju 12 A, Ljubljana,
ki ga zastopa začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač iz Domžal, zaradi izterjave 599,01
EUR s pp, dne 19. 3. 2008 sklenilo:
dolžniku Nikoli Malbaša, stanujočem Mali
vrh pri Prežganju 12a, Ljubljana, se v tem
postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik
Primož Kovač, Ljubljanska c. 80, Domžale,
ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 3. 2008

I 1088/2005
Os-3399/08
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku Bojanu Bočkorecu, v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Koper, PE Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, proti dolžniku Mladenu Blagojeviću,
Zupančičeva 6, Lendava, zaradi izterjave
3.484,00 EUR, dne 2. 10. 2007 sklenilo:
dolžniku Mladenu Blagojeviću, neznanega
prebivališča v Republiki Sloveniji, se za začasnega zastopnika postavi Željko Vrhunc, odvetnik iz Lendave, Glavna ulica 11, Lendava.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. I 1088/2005, vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 2. 10. 2007

I 1247/2007
Os-3402/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi I 1247/2007, upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Igorju Markušu, Klavčičeva ul.
12, Kamnik, zaradi izterjave 1.717,79 € s

I 852/2000
Os-3639/08
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem
sodniku Bojanu Bočkorecu v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki
ga zastopajo Odvetniki Šelih & partnerji, pro-

ti dolžniku Robertu Lebarju, zaradi izterjave
138,53 EUR s pp, dne 14. 1. 2008 sklenilo:
dolžniku Robertu Lebarju, neznanega
prebivališča, se za začasnega zastopnika
postavi odvetnik Gorazd Balažic iz Lendave,
Glavna ulica 12.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. I 852/2000, vse dotlej, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 14. 1. 2008
In 2002/00635
Os-2323/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Genovefi Kristančič-Dolničar, v izvršilni zadevi upnika Avguština Rozmana,
Krakovska ulica 33, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Breda Razdevšek iz Ljubljane, zoper dolžnika Tomaža Pajduha, Brodarjev trg
13, Ljubljana, zaradi izterjave 7.830,50 EUR
s pp, dne 6. 2. 2008 sklenilo:
dolžniku Pajduh Tomažu se na podlagi 4.
točke prvega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se določi odvetnico Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2008
I 11514/2000
Os-3699/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. o.p. d.n.o. Šelih
in partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana,
zoper dolžnico Ksenijo Lindič, Rusjanov trg
8, Ljubljana, ki ga zastopa Mitja Bartenjev,
Kotnikova 29, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 308,54 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Kseniji Lindič se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mitja Bartenjev, Kotnikova 29, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
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 Ljubljani
dne 2. 4. 2008
I 8647/2004
Os-17382/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. 2004/08647, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, se dolžniku
Damijanu Šenvetru, stan. Loška ulica 2, Maribor, kot začasna zastopnica postavi Rija
Krivograd, odvetnica iz Maribora, s pisarno
na Partizanski cesti 3–5 v Mariboru.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od dneva postavitve, tj. 24. 5. 2007
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
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zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2007
I 538/2004
Os-3637/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. I 2004/00538, upnika
Si.mobil, d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana,
ki ga zastopajo Odvetniki Šelih in partnerji, zoper dolžnico Natalijo Šketa, nazadnje stanujočo Podgrad 10, Novo mesto, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 575,45 EUR s
pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
dolžnici zaradi nezmožnosti vročitve sodnih
pisanj postavilo začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnice v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njeno prebivališče oziroma
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 2008
In 48/2007
Os-3259/08
To sodišče je po sodnici Frančiški Fišer, v izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko
podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, proti dolžniku Dušanu Ketišu, sedaj
neznanega prebivališča, ki ga zastopa odvetnik Boštjan Repnik iz Dravograda, zaradi
plačila 1.430,76 EUR s pp, na podlagi 4. in
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v
zvezi s 15. členom ZIZ, sklenilo:
dolžniku Dušanu Ketišu, Partizanska cesta 34, Ravne na Koroškem, sedaj neznanega bivališča, se v izvršilnem postopku, ki
se vodi pod opr. št. In 48/2007, kot začasni
zastopnik postavi Boštjan Repnik, Koroška
cesta 48, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 3. 2008

Oklici dedičem
IV D 2133/2007
Os-1241/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Božidarju Silvestru Zorku, roj. 1. 1. 1946, umrlem 3. 8. 2007,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Belokranjska
ulica 19, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil lastnoročno oporoko z dne 15. 12. 2003. Kot nujni dedič pride v poštev zapustnikov sin Božidar Zorko,
njegovi podatki pa sodišču niso znani. Zap.
hči je navedla, da ga ni videla že 16 let, verjetno pa v Sloveniji živi že daljše obdobje.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva navedenega dediča ter
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008

D I D 504/03
Os-3382/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Bolha,
roj. 19. 1. 1888, umrli 15. 1. 1965, nazadnje
stanujoči Staje 20, Ig, državljanki SFRJ.
Zapustnica je napravila oporoko z dne
12. 7. 1964, s katero je razpolagala v korist
hčerke Angele Janželj. Kot zakoniti dediči
pridejo v poštev tudi dediči po pok. zap. sinu
Ivanu Bolhi, in sicer žena Pavla Bolha, sin
John Bolha in hči Pavla Bolha, ki naj bi živeli
v Kanadi, ostali njihovi podatki pa sodišču
niso znani. Sodišče zato na podlagi 206.
člena zakona o dedovanju poziva navedene dediče ter vse ostale, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu o objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2008
IV D 2486/2007
Os-3643/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Jožetu
Županu, roj. 30. 6. 1919, umrlem 3. 9. 2007,
nazadnje stan. Rojčeva ulica 18, Ljubljana,
državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil dve lastnoročni
oporoki, zato je nastopilo oporočno dedovanje. Zapustnik je bil enkrat poročen z ženo
Angelo Župan. Zapustnik ni imel potomcev
– niti zakonskih niti izvenzakonskih niti posvojenih. Tako pridejo v poštev kot zakoniti
dediči po zapustniku dediči drugega dednega reda, torej poleg zapustnikove žene Angele Župan tudi zapustnikovi starši oziroma
njihovi potomci. Zapustnikovi starši so umrli
pred njim, imel je brate in sestre, vsi so
že pokojni. Sodišču so po imenu znani kot
v poštev prihajajoči zakoniti dediči otroci
pok. Franca Župana, in sicer Branko Franc
Župan in Mirko Župan ter otroci pok. Karla
Župana, in sicer Tatjana in Katica iz prvega
zakona ter Miran in Dragica iz drugega zakona. Glede na to, da sodišču niso znani vsi
zakoniti dediči po zapustniku niti niso znani
njihovi naslovi, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
II D 29/2003
Os-2169/08
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pokojnem Mirku
(Ivanu) Krebsu, rojenem 25. 9. 1946, nazadnje stanujočem Zg. Kungota 30, pošta
Zgornja Kungota, umrlem 10. 8. 2002.
Sodišče poziva vse dediče pokojnega in tiste, ki bi karkoli vedeli o njegovih dedičih, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru. Eno
leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2008
D 781/2007
Os-3465/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 781/2007 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Čurkoviču, oče Petar, roj. 11. 10. 1935, umrlem 16. 11. 2007,
nazadnje stan. Grajenščak 19/b.
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V zapuščino spadajo nepremičnine, pripisane k 411, k.o. Grajenščak in osebni avtomobil Renault Clio.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika, zlasti hči Domitrovič Dubrovko,
ki bi naj živela v Zagrebu, da se priglasijo
k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 3. 2008
D 324/2007
Os-3544/08
V zapuščinski zadevi po pokojnem Jenšterle Petru, sinu Nikolaja, kmetovalcu, roj.
2. 8. 1922, nazadnje stanujočem Zgornje
Danje 3, Sorica, umrlem 1. 11. 2007, so
neznani naslovi nekaterih dedičev tretjega
dednega reda.
S tem oklicem sodišče poziva dediče, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica, in sicer so to:
– potomci po pokojnih zapustnikovih tetah Neži Grohar in Mariji Hudolin,
– potomci po pokojnikovih zapustnikovih
bratrancih Vebru Tonetu, Vebru Filipu, Ivanu
– Janezu Gaserju,
– in potomci po pokojnem zapustnikovem pra-bratrancu Francu Kejžarju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
nadaljevalo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 26. 3. 2008

Oklici pogrešanih
N 10/2008
Os-3681/08
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Matilde Kučko, Nedelica 15/a, v
teku postopek za razglasitev za mrtvega
Štefana Draškoviča, rojenega 4. 9. 1937, v
Nedelici, Občina Turnišče, sina Martina in
Veronike, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešanega zastopa skrbnik Alojz Kučko, roj. 2. 1. 1951, stan. Nedelica 15/a, Turnišče.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v
roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 4. 4. 2008
N 27/2007
Os-2901/08
Okrajno sodišče v Sevnici je sklenilo, da
je Stanislav Lisec, sin Alojza in Ane, rojen
11. 12. 1941, na Preski, UE Sevnica, nazadnje stanujoč Preska 7, 8294 Boštanj,
pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljala
skrbnica za poseben primer Melita Drobnič,
Cesta zmage 35/a, Zagorje ob Savi.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju,
da to sporočijo temu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 5. 3. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Antić Tomislav, Ulica Hermana Potočnika
031, Ljubljana, potni list, št. P00850613,
izdala UE Ljubljana. gno‑292357
Arnold Marjan, Javornik 049, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00600886, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnp‑292356
Avsenik Lilijana, Gogalova ulica 008,
Kranj, potni list, št. P00419461, izdala UE
Kranj. gnq‑292355
Baloh Plahutnik Staša, Prešernova
cesta 019, Zagorje ob Savi, potni list,
št. P00669023, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnz‑292371
Bećkanović Damijan, Tomšičeva ulica
021, Kranj, potni list, št. P00893302, izdala
UE Kranj. gnj‑292537
Bombač Zadel Metka, Topniška ulica
043, Ljubljana, potni list, št. P01110046,
izdala UE Ljubljana. gnk‑292636
Boštjančič Bojan, Kančeva ulica 016,
Ljubljana, potni list, št. P00064071, izdala
UE Ljubljana. gne‑292542
Brezovar Gabrijel, Rove 004B, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P01177518, izdala UE
Zagorje ob Savi. gni‑292363
Čampa Jaka, Ulica Slavka Gruma 076,
Novo mesto, potni list, št. P00830987, izdala
UE Novo mesto. gng‑292640
Čegovnik Vida, Podgora 012, Straža pri
Novem mestu, potni list, št. P00283786,
izdala UE Novo mesto. gnd‑292368
Docić Radenko, Savinjska cesta 016,
Trbovlje, potni list, št. P01116275, izdala
UE Trbovlje. gnn‑292633
Drofenik Tamara, Trnovski pristan 012,
Ljubljana, potni list, št. P00225023, izdala
UE Ljubljana. gns‑292628
Erjavšek
Ana,
Slovenska
cesta
039, Cerklje na Gorenjskem, potni
list, št. P01104830, izdala UE Kranj.
gnm‑292534
Gavrilović Goran, Ulica ob spomeniku
014, Koper - Capodistria, potni list,
št. P00050357, izdala UE Koper.
gnc‑292644
Gracelj Srečko, Tomšičeva ulica 009,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01007284,
izdala UE Slovenj Gradec. gnl‑292360
Halitaj Islam, Grablovičeva ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P01090040, izdala
UE Ljubljana. gnj‑292637
Horvat Robert, Krčevina pri Vurbergu
153, Ptuj, potni list, št. P01113186, izdala
UE Ptuj. gnr‑292629
Husodo Darjono, Gornji trg 003,
Ljubljana, potni list, št. P00601532, izdalo
MNZ. gnt‑292377
Ibrišimović Anel, Vojkova ulica 001,
Sežana, potni list, št. P00880968, izdala
UE Sežana. gno‑292632
Jaćimović Simo, Graškogorska cesta
043, Velenje, potni list, št. P00190978,
izdala UE Velenje. gnq‑292630
Jakopec Dragomatija, V Murglah 032,
Ljubljana, potni list, št. P00097689, izdala
UE Ljubljana. gnz‑292546

Jerebica Valter, Latina, via quarto 059
04100 Latina, potni list, št. P01026883, izdalo
MZZ. gny‑292372
Kapić Jasmin, Kristanova ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. PB0286977, izdala
UE Ljubljana. gny‑292547
Kavčič Boris, Gajeva ulica 005, Radomlje,
potni list, št. P01156828, izdala UE Domžale.
gnf‑292641
Kavčič Mojca, Gajeva ulica 005, Radomlje,
potni list, št. P01091026, izdala UE Domžale.
gne‑292642
Kavčič Žan, Gajeva ulica 005, Radomlje,
potni list, št. P01115816, izdala UE Domžale.
gnd‑292643
Knez Marija, Ulica Prekomorskih brigad
012, Izola - Isola, potni list, št. P00363398,
izdala UE Izola. gnb‑292545
Kokalj Metoda, Stanežiče 003E, Ljubljana
- Šentvid, potni list, št. P00696415, izdala UE
Ljubljana. gnb‑292370
Kolar Marjan, Logarovci 019, Križevci pri
Ljutomeru, potni list, št. P00060382, izdala
UE Ljutomer. gnh‑292639
Kontler Salamon Jasna, Gabrje 003,
Tržišče, potni list, št. P00485939, izdala UE
Sevnica. gnk‑292361
Koren Nataša, Kardeljeva cesta 058,
Maribor, potni list, št. P00970406, izdala UE
Maribor. gnk‑292536
Krebs Tadej, Stari trg 002, Slovenj
Gradec, potni list, št. P01140775, izdala UE
Slovenj Gradec. gnm‑292359
Krsnik Mateja, Rore 003, Gornji grad,
potni list, št. P00995553, izdala UE Mozirje.
gnp‑292631
Kuzmič Veronika, potni list, št. P01057760,
izdala UE Domžale. gnr‑292354
Lebar Bojan, Lovska ulica 035, Maribor,
potni list, št. P00060374, izdala UE Maribor.
gnh‑292539
Marton Marko, Podjavorškova ulica 011,
Celje, potni list, št. P00923100, izdala UE
Celje. gng‑292540
Mihelčič Gregor, Brodarjev trg 013,
Ljubljana, potni list, št. P00844104, izdala
UE Ljubljana. gnn‑292358
Mihelič Luka, Cesta v Prod 012, Ljubljana
- Polje, potni list, št. P00032000, izdala UE
Ljubljana. gnv‑292375
Milenković Ljiljana, Ragovska ulica 010,
Novo mesto, potni list, št. P00834721, izdala
UE Novo mesto. gnx‑292373
Novak Domen, Pot na Fužine 025,
Ljubljana, potni list, št. P00406753, izdalo
MNZ. gnj‑292362
Osterman Tepina Judita, Lokarje 039,
Vodice, potni list, št. P01111145, izdala UE
Kranj. gnw‑292374
Ošnjak Gruntar Draga, Štefanova ulica
008, Ljubljana, potni list, št. P00300925,
izdala UE Ljubljana. gnb‑292645
Petek Vesnabranislava, Jakob pri Šentjurju
015A, Šentjur, potni list, št. P00675988,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnl‑292635
Petković Kristijan, Vaška pot 028,
Ljubljana, potni list, št. P00961599, izdala
UE Ljubljana. gng‑292365
Rupnik Mirko, Črni Vrh 061, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. P00159926, izdala UE
Idrija. gnh‑292364

Scheicher Bojana, Na zelenici 005A,
Vrhnika, potni list, št. P01050467, izdala
UE Vrhnika. gnt‑292352
Skala Mira, Gubčeva ulica 002, Logatec,
potni list, št. P00895395, izdala UE Logatec.
gnm‑292634
Slekovec
Franc,
Kadrenci
032,
Cerkvenjak, potni list, št. P00350543, izdala
UE Lenart. gnl‑292535
Stojnšek Matjaž, Slomškova ulica 004,
Rogaška Slatina, potni list, št. PB0079133,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd‑292543
Suhadolc Marko, Podutiška cesta 242,
Ljubljana, potni list, št. P00708746, izdala
UE Ljubljana. gni‑292638
Štokelj David, Vilharjeva ulica 045,
Ajdovščina, potni list, št. P00786558, izdala
UE Ajdovščina. gns‑292353
Šuštar Mitja, Spodnje Pirniče 051B,
Medvode, potni list, št. P00835880, izdala
UE Ljubljana. gnf‑292366
Taferner Silvo, Log 141, Bistrica ob
Dravi, potni list, št. P01164002, izdala UE
Ruše. gne‑292367
Trnjanac Danijel, Študentovska ulica
011, Ljubljana, potni list, št. P00770346,
izdala UE Ljubljana. gnz‑292646
Veble Špela, Razlagova ulica 005,
Maribor, potni list, št. P00119929, izdala UE
Maribor. gnf‑292541
Vek Judita, Glavarjeva ulica 045,
Ljubljana, potni list, št. P00876279, izdala
UE Ljubljana. gni‑292538
Vogelnik Miha, Mošnje 059, Radovljica,
potni list, št. P00827809, izdala UE
Radovljica. gnu‑292376
Vujić Draženko, Cesta na Markovec 011,
Koper - Capodistria, potni list, št. P00639365,
izdala UE Koper. gnc‑292544
Zajec Špela, Tomšičeva ulica 023,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00601223,
izdala UE Slovenj Gradec. gnc‑292369

Osebne izkaznice preklicujejo
Abram Andrej, Krška vas 008 B,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002275293.
gnh‑292564
Adlešič Marjan, Šolska ulica 014,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 002285635. gnm‑292484
Ajdišek Urška, Gabrsko 068, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001090958.
gnb‑292570
Antić
Tomislav,
Ulica
Hermana
Potočnika 031, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001603851. gnp‑292456
Antolin Jožef, Kratka ulica 002, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 001394823.
gnw‑292299
Avesec Alojzij, Studenec 036, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000775627.
gnb‑292495
Baloh Marjana, Železna cesta 010 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001944758.
gnv‑292475
Banfi Denis, Slovenska ulica 003, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002191753.
gno‑292407
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Baša Jožica, Vučja Gomila 050, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000541635.
gnn‑292408
Bokal Miha, Poljanska cesta 041, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000975371.
gnu‑292476
Božanovič Dušan, Klavniška ulica
007, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001494641. gnp‑292406
Brajdič Bogdan, Brezje 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000971525.
gnf‑292566
Bremec Špela, Pot na Fužine 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001518975.
gnn‑292433
Breznik Tomaž, Zoisova ulica 020,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001344660.
gnq‑292455
Burja Boštjan, Šutna 026, Krško, osebno
izkaznico, št. 001857138. gnd‑292418
Ciacchi Federico, Spodnje Škofije 136 A,
Škofije, osebno izkaznico, št. 002237932.
gni‑292338
Ciglar Janko, Gabernik, Pohorska ulica
018, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001235592. gno‑292482
Čeček Galamić Erika, Begunje pri
Cerknici 085, Begunje pri Cerknici, osebno
izkaznico, št. 001471188. gne‑292292
Čelik Rok, Loška cesta 092, Žiri, osebno
izkaznico, št. 002264715. gnd‑292468
Čepirlo Klemen, Pot k studencu 014,
Pivka, osebno izkaznico, št. 002240295.
gno‑292582
Černe Matija, Ulica Borisa Kalina 050,
Solkan, osebno izkaznico, št. 002076336.
gnl‑292410
Čeru Martina, Livarska cesta 006,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 000906872.
gnc‑292419
Čubrilović
Milana,
Stožice
045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001048358.
gnn‑292458
Dacinger Leon, Pečke 034, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000861671.
gnr‑292479
Dovč Igor, Ulica pregnancev 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000178384.
gnj‑292437
Duhovnik Suzana, Trilerjeva ulica 015,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001153042.
gni‑292438
Dušič Aleš, Trebež 049 A, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001037415.
gng‑292565
Ercegovič Helena, Zbiljska cesta 037 A,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001452058.
gnp‑292431
Ercegovič Marjan, Zbiljska cesta 037 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001531806.
gnl‑292435
Etemaj Adam, Trdinova pot 5, Prevoje
pri Šentvidu, Lukovica, osebno izkaznico,
št. 002234557. gnw‑292624
Fajt Alan, Cankarjeva ulica 078, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000799239.
gnq‑292405
Fink Antonija, Tržaška cesta 077,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000371304.
gno‑292432
Friedrich Miha, Slomškova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095937.
gnc‑292444
Gabrovšek Monika, Zaplana 025,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001874569.
gnu‑292576
Gajšek Karel, Vrbno 038, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000372634. gnj‑292287

Glavan Boštjan, Škrilje 037, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002221952.
gnm‑292434
Gliha Mirko, Cesta 015, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001918719. gnh‑292414
Godeša Peter, Cesta na Jezero 013,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000667159.
gnd‑292293
Golob Ciril Anton, Gregorčičeva ulica
006, Celje, osebno izkaznico, št. 000993182.
gnh‑292489
Golob Tadej, Kolonija 1. maja 024,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001491168.
gnx‑292298
Grobovšek Klavdija, Dobovec pri
Ponikvi 019, Šentjur, osebno izkaznico,
št. 000337445. gnt‑292402
Habič Vinko, Besnica 014, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000335856.
gne‑292442
Herblan Jožefa, Posavskega ulica 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056037.
gnh‑292464
Hodžić Jasmin, Pot k Savi 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000904477.
gnx‑292448
Hribar Marija, Šmarška cesta 031,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000022603.
gnv‑292575
Huić Tatjana, Soteska 022, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000907005.
gnl‑292285
Hutar Aleš, Razgledna pot 020,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000371109.
gns‑292403
Ilešič Marjan, Rošpoh - del 148,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000631822. gnx‑292523
Ivanuš Heda, Bajtova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001296785.
gnr‑292454
Ivanuša Peter, Pušenci 030, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001295053.
gnr‑292429
Jager Marjana, Vrbno 042 A, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
002028453.
gni‑292288
Jeraj Franc, Sinja Gorica 016 A,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002072573.
gnt‑292502
Ješovnik Ignac, Zgornja Senarska 016,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 002098655. gnr‑292404
Jevnikar Janez, Ljubljanska cesta 004 D,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002106896.
gnb‑292445
Jošovc Jožef, Polzela 232, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000016510. gny‑292422
Kaisersberger Nina, Pot na Novine 002 A,
Šentilj v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 002003094. gny‑292522
Klemen Boris Gašper, Jelovškova
ulica 024, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001643343. gnt‑292477
Knez Maja, Škofja Riža 008, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001634505.
gny‑292297
Kočar Daniela, Pertoča 098 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002240363.
gnm‑292409
Kočevar Damjan, Aškerčeva ulica 001,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001933362.
gnf‑292291
Kogoj Edvin, Cesta Prekomorskih brigad
066, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 001389252. gnk‑292411
Kogovšek Peter, Tovarniška cesta 029,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001833031.
gny‑292447
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Končina Angela, Cesta španskih
borcev 004 B, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000459005. gnp‑292481
Kontelj Petra, Ulica 25. maja 005,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001438134.
gnx‑292398
Kopač Klemen, Rožna dolina, cesta
XVII 008, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001900944. gns‑292478
Koprivnikar Vitomir, Cesta na Vrhovce
033,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 001117149. gnc‑292469
Kovačič Darja, Šmarje 013 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001113425.
gnf‑292466
Kralj Frančiška, Mala vas 022, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001576467.
gnz‑292396
Kramberger
Simona,
Spodnja
Voličina 106, Voličina, osebno izkaznico,
št. 002072023. gnv‑292350
Krapež Simon, Male Vodenice 006 A,
Krško, osebno izkaznico, št. 001814514.
gnb‑292420
Kuhar Jožef, Mladinska ulica 072, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000306874.
gni‑292413
Kuljat Marko, Streliška pot 008, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002292212.
gnu‑292301
Kunstelj Jožefa, Grintovška ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001583918.
gnz‑292446
Lavš Marija, Trg prekomorskih brigad 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000088104.
gnw‑292449
Lazar Anja, Jakčeva ulica 020, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001898907.
gnm‑292284
Lešnik Urška, Erjavčeva ulica 041, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001473550.
gnc‑292569
Lukaček Željka, Obrtniška ulica 003,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001941762.
gnq‑292430
Mahnič Aljaž, Padna 057, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001912943.
gnq‑292580
Mašić Ismet, Vanganelska cesta 085 B,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001075224. gnh‑292339
Mavrič Matic, Medana 007, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002290575.
gnx‑292423
Meglič Uroš, Lom pod Storžičem 002,
Tržič, osebno izkaznico, št. 002113257.
gnz‑292296
Merela Matej, Zgornja Javoršica 003,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001749992.
gnl‑292460
Miani Ilari, Slavniška cesta 011,
Kozina, osebno izkaznico, št. 002010509.
gnl‑292485
Mihelič
Angela,
Strossmayerjeva
ulica 010, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000525791. gnm‑292459
Mihelič Luka, Cesta v Prod 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001837225.
gnj‑292462
Milosavljević Branko, Rusjanov trg 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001691267.
gnb‑292470
Nikolić Mira, Jakčeva ulica 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002243923.
gni‑292463
Ocepek Nadja, Gostičeva cesta 085,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002302975.
gnt‑292427
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Orehovec Nataša, Jeronim 045 A,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000360735.
gnh‑292589
Pavlinić Melita, Slovenska cesta 055 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001803734.
gnz‑292471
Pečar Igor, Zgornji Duplek 187 A, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001764401.
gnt‑292302
Pekovec Marko, Studor v Bohinju 032,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000266337.
gnf‑292491
Petković Kristijan, Vaška pot 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000229240.
gng‑292440
Petruša Ivan, Ulica Moša Pijade 006,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002218411.
gnt‑292577
Pfeifer Aleksander, Belski Vrh 007,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002072663.
gnv‑292300
Pintar Primož, Krška vas 075 A,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000268423.
gnn‑292283
Pirih Nada, Cankarjeva ulica 017, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001739076.
gnd‑292568
Prašnikar Janez, Maklenovec 038,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 002209868.
gnu‑292451
Preksavec Matejka, Ruska ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335110.
gnh‑292439
Prelc Dominik, Titov trg 003, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001958555.
gnw‑292399
Rakita Jan, Gestrinova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002306272.
gnt‑292452
Rakita Jernej, Gestrinova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002306271.
gns‑292453
Rakita Marjeta, Gestrinova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001118448.
gnv‑292450
Ravšelj Ivana, Gerbičeva ulica 019 A,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001099291.
gnj‑292412
Razbornik Martin, Lokovica 001 A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000013392.
gnb‑292295
Robek Cerjak Romana, Lokve 013,
Krško, osebno izkaznico, št. 002068569.
gne‑292417
Rode Terezija, Kamniška cesta 028,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000499524.
gni‑292563
Rogl Aljaž, Dolenčeva pot 015,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002094130.
gnb‑292395
Rožman Ema, Reboljeva ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001070702.
gnq‑292480
Rožnik Klemen, Preska 034, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002202259.
gny‑292397
Salamon Predrag, Zadobrova 025 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 000804820.
gni‑292488
Sečki Tatjana, Savinjska cesta 033,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001922311.
gng‑292290
Sinkovič Štefana, Jamnica 004 B,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001418078.
gnk‑292286
Smukovič Irena, Ravne 024, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001389421.
gnz‑292571
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Starina Kosem Andrijana, Cesta
Radomeljske čete 064, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001006378. gnw‑292424
Stržinar Ana, Podlubnik 160, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001582554.
gny‑292472
Supančič Milena, Maroltova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001028516.
gng‑292465
Šajna Mateja, Dolnje Ležeče 015 A,
Divača, osebno izkaznico, št. 000012184.
gnd‑292618
Šegan Milena, Kolodvorska cesta 002 A,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002237463.
gno‑292457
Šegula Mirko, Log 038, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000743331.
gnv‑292425
Šmigoc Rudolf, Krčevina pri Vurbergu
140, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000272732.
gnz‑292421
Štiškovski
Krunoslava,
Zavetiška
ulica 004, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000470604. gnd‑292443
Šuštarič Matevž, Volčičeva ulica
051, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 000995564. gnj‑292487
Tancer Miha, Obala 125, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 002105531.
gng‑292490
Terbuc Franc, Prerad 008, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001399908. gnx‑292573
Todorović Simo, Ulica XXX. divizije 006,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 000640408. gnp‑292581
Tola Aleš, Dragomerška cesta 030,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001471537.
gns‑292503
Tomašič Delija, Šarhova ulica 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001546668.
gne‑292467
Tratnik Danilo, Velika Pirešica 004 B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001052111.
gnh‑292289
Trcol Edita, Trg 004, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 000525733. gnu‑292426
Uršič Jernej, Kajuhova ulcia 006,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001051697. gng‑292415
Vantur Blaž, Vrhole pri Laporju 035 A,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001715915. gnu‑292401
Vasa Branko, Kajuhova ulica 012, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 000990278.
gnn‑292483
Vengust
Jožefa,
Ulica
Toneta
Seliškarja 004, Šentjur, osebno izkaznico,
št. 001126714. gnw‑292574
Volk Nevenka, Gradnikova ulica 003,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000786160.
gnc‑292394
Vranjek Branko, Poklukarjeva ulica 062,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002076088.
gnx‑292473
Vrbič Bojana, Levstikova cesta 008,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000994619.
gnc‑292294
Vrtin Sonja, Golek 001, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 000353635. gns‑292578
Založnik Zala, Gozdarska cesta 080,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 002068382.
gne‑292567
Zucchiati Suzana, Cesta na Brdo 043,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001754319.
gnw‑292474
Zupančič Avguština Justina, Gorazdova
ulica 019, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001332909. gnk‑292436

Zupančič Zdenka, Viška cesta 049 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000222632.
gnk‑292461
Žigon Robert, Branik 080 B, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001766040.
gnk‑292486
Žitnik Jožef, Armeško 029, Krško, osebno
izkaznico, št. 001253458. gnf‑292416
Živkovič Kokalj Nik, Stanežiče 003 E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001771902.
gnf‑292441

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abraham Boris, Hodoš 050, Hodoš
- Hodos, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SM 000002686, izdala UE Murska
Sobota. gnh‑292314
Abram Andrej, Krška vas 8b, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št. S
3252032, reg. št. 20580, izdala UE Brežice.
gnz‑292496
Angel Darko, Gerečja vas 1 F, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
1693601, izdala UE Ptuj. gnd‑292318
Ažman Matej, Gorenje 25, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A1 , A - 25kW
ali 0,16kW/kg, B, BE, C, CE, G, H,
št. S 003220142, reg. št. 59/2008, izdala
UE Velenje. gnv‑292625
Baša Franc, Preglov trg 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001593998, reg. št. 10051, izdala UE
Ljubljana. gne‑292617
Baša Jožica, Vučja Gomila 050,
Fokovci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003163443, izdala UE Murska Sobota.
gnk‑292311
Belinc Boštjan, Cesta Izgnancev 3B,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, G, H, reg. št. 15577, izdala UE Krško.
gnc‑292319
Birk Matjaž, Ljubljanska cesta 102,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003039017, izdala UE Domžale.
gnn‑292508
Bokal Miha, Poljanska cesta 41, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001120531, izdala UE Škofja Loka.
gno‑292532
Božanovič Dušan, Klavniška ulica 007,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 001742575, izdala
UE Murska Sobota. gni‑292313
Butt Muhammad Ali, Cesta zmage 109,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001911756, reg. št. 129101, izdala UE
Maribor. gnx‑292598
Car Štefan, Beznovci 026, Bodonci,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001743335, izdala UE Murska Sobota.
gnf‑292316
Cerjak Robek Romana, Lokve 13,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, reg. št. 4694, izdala UE Krško.
gnb‑292320
Cveriln Roman, Sp. Sečovo 78, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1948451, reg. št. 19944, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnn‑292512
Čeru Martrina, Livarska cesta 6,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001931320, reg. št. 6552, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnw‑292499
Dedek Urša, Kosovelova ulica 005,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 001500555, reg. št. 15589, izdala UE
Postojna. gnv‑292400
Dervišič Simon, Ljubljanska cesta 001 A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000980346, reg. št. 17954, izdala UE
Kamnik. gnv‑292325
Dolinar Miha, Kupljenik 001 A, Bohinjska
Bela, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003212775, izdala UE Radovljica.
gnl‑292335
Duhovnik Suzana, Trilerjeva ulica 015,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002033974, reg. št. 160507, izdala UE
Ljubljana. gnn‑292608
Durović Rahman, Kozinova ulica 023,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001766347, reg. št. 124198, izdala UE
Maribor. gnz‑292596
Dušič Aleš, Trebež št. 49a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št. S
1581535, reg. št. 15301, izdala UE Brežice.
gny‑292497
Elmazi Zekri, Planinska cesta 019 A,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002218164, reg. št. 8030, izdala UE
Sevnica. gnd‑292493
Erlah Franc, Srednja vas v Bohinju 132,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, F, G, H, št. S 000869263, izdala
UE Radovljica. gnn‑292333
Fijavž Tilen, Cesta pod Goro 002,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. A1, A, B, G, H, št. S 003030548, reg.
št. 13484, izdala UE Slovenske Konjice.
gng‑292590
Flerin Petra, Bistriška cesta 011,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003118916, izdala UE Domžale.
gnm‑292509
Frangel Dejan, Tovarniška cesta 8 B,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. B, C,
G, H, št. S 1739817, izdala UE Maribor.
gnr‑292554
Fras Ivanka, Markovci 92, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S
1981977, izdala UE Ptuj. gne‑292317
Glavan Boštjan, Škrilje 037, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 003257723,
reg. št. 292567, izdala UE Ljubljana.
gng‑292615
Gobec Tatjana, Spodnja Voličina 070 B,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 002102946, izdala UE
Lenart. gnq‑292505
Golc Iztok, Rečiška cesta 051, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001542393, izdala UE Radovljica.
gnp‑292331
Herak Mitja, Begunjska cesta 5, Bistrica
pri Tržiču, Tržič, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, G, H, št. S 001635023, reg. št. 7265,
izdala UE Kranj. gns‑292653
Hleb Andreja, Šmartno ob Paki 23,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 1961587, izdala UE Velenje.
gnk‑292511
Horvat Tanja, Formin 6, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
3506953, izdala UE Ptuj. gnl‑292585
Horvat Vili, Spodnji Velovlek 36, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S
1470114, izdala UE Ptuj. gnm‑292584
Hutar Aleš, Razgledna pot 020,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001475140, izdala UE Jesenice.
gnf‑292591
Ilić Mark, Šolska ulica 037, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št. S
001437458, izdala UE Kranj. gns‑292328

Ivanišin Daliborka, Prešernova ulica 018,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003088247, reg. št. 132883, izdala UE
Maribor. gns‑292603
Ivanuša Peter, Pušenci 030, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 001527828, izdala UE Ormož.
gnr‑292329
Jakopec Drago Matija, V Murglah 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003223065, reg. št. 89126, izdala UE
Ljubljana. gnv‑292525
Jašari Pretnar Minira, Ulica pregnancev
008, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003124954, reg. št. 161670,
izdala UE Ljubljana. gnq‑292605
Jeraj Franc, Sinja Gorica 16 A, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
G, H, št. S 3031029, izdala UE Vrhnika.
gnu‑292501
Ješovnik Darko, Cvetlična ulica 011,
Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001666709, izdala UE Lenart.
gnp‑292506
Jezeršek Domen, Kočna 048, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 000668228, izdala UE Jesenice.
gne‑292592
Jurman Natali, Hrvatini 214 B, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000060478, izdala UE Koper.
gnk‑292336
Kacin Medle Gregor, Grilčeva ulica 028,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
003236394, izdala UE Idrija. gnc‑292519
Kaisersberger Nina, Pot na Novine 002 A,
Šentilj v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003105521, izdala UE
Pesnica. gnb‑292520
Kladuše Megi, Kozje 79, Kozje, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3530149,
reg. št. 24530, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf‑292516
Kočevar Damjan, Aškerčeva ulica
1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 3126714, izdala UE Žalec.
gnx‑292323
Kokalj Metoda, Stanežiče 003 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001872211, reg. št. 131268, izdala UE
Ljubljana. gnl‑292610
Koprivnikar Vitomir, Cesta na Vrhovce
033, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002094476, reg. št. 66603, izdala
UE Ljubljana. gnf‑292616
Koren Janez, Titova cesta 004, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F, G,
H, št. S 002227484, reg. št. 6273, izdala UE
Gornja Radgona. gns‑292303
Košir Petje Lidija, Tržaška cesta 238,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001916317, reg. št. 236884, izdala UE
Ljubljana. gni‑292613
Kragelj Edvard, Ljubljanska cesta 009 A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001919415, reg. št. 26081, izdala UE
Kamnik. gnl‑292510
Kramar Stanislav, Gorenjska cesta
033 C, Radovljica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001846905, izdala UE
Radovljica. gnq‑292330
Krasnići Sabit, Šmigočeva ulica 007,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003087947,
reg. št. 71427, izdala UE Maribor.
gnw‑292599
Kregar Janez, Na cvetači 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
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št. S 000321695, reg. št. 39406, izdala UE
Ljubljana. gnm‑292609
Krivokapić Mirjana, Zgornja Bistrica 129,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001277480, reg. št. 115830,
izdala UE Maribor. gnv‑292600
Kukar Rozalija, Ulica bratov Učakar 110,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000146878, reg. št. 9983, izdala UE
Ljubljana. gno‑292607
Labotar Mario, Koble 006, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001968228, reg. št. 14405, izdala
UE Slovenske Konjice. gnk‑292586
Langus Uroš, Kočna 014 A, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001424183, izdala UE Jesenice.
gnd‑292593
Leskovar Helena, Lamutova ulica 036,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001709543, reg. št. 11877, izdala
UE Ljubljana. gnn‑292583
Lešnik Marijan, Robičeva ulica 029,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 001692150, reg.
št. 11413, izdala UE Maribor. gnu‑292601
Lomat d.o.o., Kermaunerjeva 17,
Ljubljana, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. licenco za opravljanje avtobusnih
prevozov za vozilo z reg. št. LJ 77-2HV.
gno‑292282
Malnarič Bert, Gradac 059, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
002224117, reg. št. 5919, izdala UE Metlika.
gnq‑292305
Mihelič Angela, Strossmayerjeva ulica
010, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000413277, reg. št. 125061,
izdala UE Ljubljana. gnj‑292612
Nareks Miha, Savina 035, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 001237234,
izdala UE Mozirje. gnt‑292327
Narobe Gregor, Ljubljanska ulica 025 B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 002046591, reg.
št. 82109, izdala UE Maribor. gny‑292597
Odar Lovrencij, Studor v Bohinju 011,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, F, G, H, št. S 001348646, izdala
UE Radovljica. gnm‑292334
Orehovec Nataša, Jeronim 45 A, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
1294572, izdala UE Žalec. gni‑292588
Pečelin Dušanka, Partizanska cesta
002 A, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000966350, izdala UE Škofja Loka.
gnj‑292587
Petrović Božo, Trinkova ulica 062 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, D1, D, G, H, št. S 002030302,
reg. št. 127215, izdala UE Ljubljana.
gnp‑292606
Pivk Veronika, Kurirska pot 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
3030942, izdala UE Vrhnika. gnv‑292500
Raber Erika, Selnica ob Muri 159,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001457106, izdala UE
Pesnica. gnz‑292521
Race Jolanda, Ulica Eme Starc 017,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001668990, izdala UE Sežana.
gnw‑292524
Radej Danilo, Rabelčja vas 327, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2129848, izdala UE Ptuj. gnm‑292384
Raduha Edi, Jezerci 019, Gozd Martuljek,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F,
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G, H, št. S 002213632, izdala UE Jesenice.
gnc‑292594
Rajgl Franc, Vetrink 57, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 1276437, reg. št. 11113, izdala UE
Šmarje. gni‑292513
Ramšak Helena, Vič 18, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 1856935, izdala UE Dravograd.
gny‑292322
Simić Ljiljana, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002030869, reg. št. 146984, izdala UE
Ljubljana. gnn‑292308
Smiljić Dragan, Naselje heroja Maroka
008, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002166055, reg. št. 13630, izdala
UE Sevnica. gnc‑292494
Smrekar
Elizabeta,
Podklanc
7,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3236180, izdala UE Dravograd.
gnr‑292304
Solomun Albina, Hrastje pri Grosupljem
001, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002203223, izdala UE Grosuplje.
gne‑292517
Stranščak Marjan, Krapje 060, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001857673, izdala UE Ljutomer.
gno‑292307
Strmčnik Andrej, Raduše 002 A, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001983948, reg. št. 13688,
izdala UE Slovenj Gradec. gnu‑292326
Šegan Milena, Kolodvorska cesta 002 A,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003551157, izdala UE Domžale.
gno‑292507
Špiler Irena, Župeča vas št. 40 B, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 3083398, reg. št. 20032, izdala
UE Brežice. gnx‑292498
Štajduhar Martina, Ulica osvobodilne
fronte 13, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 32217, reg. št. 9126,
izdala UE Izola. gnr‑292579
Tanacek Goran, Suhi Vrh 039,
Fokovci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003138141, izdala UE Murska Sobota.
gnl‑292310
Tatar Ljubica, Steletova ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001503983, reg. št. 248137, izdala UE
Ljubljana. gnt‑292627
Tepej
Igor,
Fram
014,
Fram,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 000166994, reg. št. 61729, izdala UE
Maribor. gnt‑292602
Tozan Dragana, Glinškova ploščad 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001825561, reg. št. 245362, izdala UE
Ljubljana. gnk‑292611
Tratnik Danilo, Velika Pirešica 4b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št. S
3160747, izdala UE Celje. gnw‑292324
Treven Miro, Lavrovec 024, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S
002068319, reg. št. 8732, izdala UE Logatec.
gnr‑292504
Valenčič Valter, Jadranska cesta 050,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000033214, izdala UE
Koper. gnj‑292337
Vasa Branko, Kajuhova ulica 12, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
C, D, E, F, G, H, št. S 346313, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnp‑292306
Verovšek Špela, Breg 163, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 002038913, izdala UE Jesenice.
gnb‑292595
Virant Vito, Aškerčeva ul. 10, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. G, H –
avtomatski menjalnik, št. S 3033273, reg.
št. 55775, izdala UE Celje. gnk‑292515
Vlajić Boris, Vogelna ulica 006, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H - 00101,
št. S 001370873, reg. št. 215816, izdala UE
Ljubljana. gnr‑292604
Vukadin Vladimir, Gorenje blato 105 A,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002085544, reg. št. 172873, izdala UE
Ljubljana. gnh‑292614
Zajc Marjan, Jakšičeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št. S
000686944, reg. št. 103174 S, izdala UE
Ljubljana. gnj‑292562
Žalig Jelka, Gančani 214, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003233026, izdala UE Murska Sobota.
gng‑292315

Zavarovalne police preklicujejo
Bibić Saša, Kajuhovo naselje 2, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 11.023.877, izdala
zavarovalnica Grawe. gnz‑292346
Wolf
Vitomir,
Podgorska
ulica
11 C, Kočevje, zavarovalno polico,
št. 50500011332, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnk‑292561

Spričevala preklicujejo
Atanasković Lela, Pavšičeva ulica 36,
Logatec, diplomo Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdana leta 1988, na ime Nikolić
Lela. gny‑292347
Brodnik Sanja, Škapinova ulica 5, Celje,
spričevalo poklicne mature Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
2002 - turistični tehnik. gnu‑292530
Čelakov Ljupčo, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. gnx‑292348
Deutsch Alenka, Gaberca 4, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo o opravljeni maturi III.
Gimnazije v Mariboru, izdano leta 1991, na
ime Urbanc Alenka. gng‑292390
Drinovec Ivo, Lepi pot 16, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske
in cestno prometne šole – Škofja Loka,
smer voznik, izdano leta 1988/1988.
gnw‑292549
Drinovec Ivo, Lepi pot 16, Ljubljana,
diplomo Srednje kovinarske in cestno
prometne šole – Škofja Loka. gnx‑292548
Faletič Andrejka, Zadružniška ulica 23,
Mengeš, indeks, št. 12130070293, na ime
Rožman Andrejka, Višje šole za pošto,
promet in telekomunikacije. gnx‑292623
Klemše Maruška, Opatje Selo 4, Miren,
spričevalo o končani OŠ Miren, izdano leta
2002/2003. gns‑292557
Kožuh Ana, Vengustova ul. 6, Ljubečna,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljubečna devetletke, izdano leta 2007. gnp‑292531
Kuzma Jože, Gradišče 30, Tišina,
zaključno spričevalo Centra poklicnih
šol Murska Sobota, izdano leta 1975/76.
gnz‑292621

Markovič Mitja, Golnik 67, Golnik,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
v Krškem, št. 06/05, izdano leta 2005.
gne‑292492
Mastnak Marija, Stopče 28, Grobelno,
spričevalo 5. in 6. razreda OŠ Henina nad
Jurkloštrom, izdano leta 1967 in 1968.
gnz‑292529
Matičko Anton, Goriški vrh 57A,
Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnično naravoslovne šole in
pedagoške usmeritve, Ravne na Koroškem,
št. 598. gnp‑292560
Mitkova Jasmina, Župančičeva ulica
4, Kamnik, spričevalo od 1. do 4. letnika
Ekonomske šole Rudolfa Maistra v Kamniku.
gns‑292428
Molnar Ines, Goriška cesta 42, Velenje,
indeks, št. 11120090505. gnu‑292651
Mozetič Jasminka, Sidraž 1, Cerklje na
Gorenjskem, obvestilo o uspehu 1. letnika
SŠTP v Ljubljani, izdano leta 1992, na ime
Čehič Jasminka. gnf‑292391
Nadarević Sabina, Kozlovičeva 29,
Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomsko poslovne šole, Koper.
gnc‑292619
Nari Mitja, Križevci 141, Križevci,
spričevalo poklicne mature, št. 21, Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2004. gnv‑292650
Planinšek Jani, Pod gradom 26/a, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Slovenj Gradcu - prodajalec,
izdano leta 2001. gne‑292392
Ponikvar Jure, Ulica Pohorskega
bataljona 171, Ljubljana, spričevalo
3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 2007.
gnu‑292351
Rebernik Silva, Pod gradom 39,
Radlje ob Dravi, spričevalo o končani OŠ
Bistriški jarem Muta, izdano leta 1976.
gnf‑292341
Štefanovič Daniela, Ulica 1. avgusta
3, Kranj, spričevalo Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju. gnq‑292380
Štritof Ivoš Helena, Šmarje 111, Šmarje,
diplomo Srednje ekonomske in družboslovne
šole v Kopru, št. A 108, izdana leta 1995, na
ime Ivor Helena. gng‑292340
Tomažin Marija, Cerovica 20, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmarno pri
Litiji, izdano leta 1967, izdano na ime Jerele.
gnu‑292626
Vidic Janko, Ljubeljska cesta 24,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
tehnične strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1975. gno‑292382
Vuzem Maja, Kogojeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vzgojno
izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega,
Smlednik. gnp‑292556

Drugo preklicujejo
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, Vipava, delovno knjižico,
izdana na ime Tamassia Andrejka, stanujoča
Grabrijanova 4, Vipava. gnl‑292385
Ciringer Sebastijan, Cmureška cesta
1, Lenart v Slov. goricah, delovno knjižico.
gns‑292378
Čepirlo Klemen, Pot k Studencu 14,
Pivka, vozno karto, št. 0706195, izdal
Avrigo N.G. PE Postojna. gnx‑292552
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Čuš Marko, Murščeva 6, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 71148366.
gns‑292553
Dervarič Dejan, Zenkovci 17, Bodonci,
potrdilo št. 3611 z dne 14. 3. 2008 za
voznika organizatorja in spremljevalca
izrednega prevoza, izdalo Ministrstvo za
promet. gnq‑292555
Elgrad d.o.o., Dolenjska cesta 244/a,
Ljubljana, dovolilnico za mednarodni prevoz
za BiH - tretje države, oznaka 070/11,
št. 1006040, za leto 2008. gnh‑292514
Filipančič Jenko Selma, Lipa 44,
Velenje, 3 delnice št. 005172, 005173,
005174 KRS Velenje d.d. gnt‑292652
Guguvčevski Mihail, Zelena pot
11, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 63010313, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnb‑292620
Hauptman
Robert,
Partizanska
pot 47, Litija, vpisni list za čoln,
št. 3734-7-00338/2007, reg. oznaka
IZ-3280, izdala Uprava RS za pomorstvo.
gnj‑292312
Integral Voznik d.o.o., Ljubljanska cesta
26, Novo mesto, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500000265000 za voznika
Godler Jožefa. gni‑292388
Janžekovič Janez, Zabovci 55,
Markovci, delovno knjižico. gny‑292647
Jeras Blaž, Zg. Gameljne 53, Ljubljana
Šmartno, vozno karto, št. 2184 - 100%
popust, izdal LPP. gnq‑292280
Kamenar Leon, Sp. Bačkova 32,
Benedikt, delovno knjižico. gnv‑292550
Kavicki Mario, Šlandrov trg 6, Žalec,
delovno knjižico, ser. št. A 671765, reg.
št. 236/2007. gno‑292386
Kimovec Živa, Tbilisijska 162, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31240122,
izdaka Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnt‑292527
Kovačič Alojz, Florjanska ulica 44,
Sevnica, digitalno tahografsko kartico
št. 1070500012904000, izdal Cetis d.d.
gnn‑292558

Krajnc Dejan, Gornji Ključarovci 35, Sveti
Tomaž, delovno knjižico. gnp‑292381
Kramberger Stanislav, Krčevina pri
Vurbergu 7g, Ptuj, delovno knjižico.
gnx‑292648
Laudatova Marie, Vilharjeva 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70070451, izdala
FDV Ljubljana. gns‑292528
Lazarević Željana, Ulica Moša Pijade 4,
Črnomelj, delovno knjižico. gnn‑292533
Malavašič Petra, Jurčičeva 10, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 71060191,
Biotehniška fakulteta. gny‑292572
Marolt
Nevenka,
Ane
Galetove
1,
Grosuplje,
študentsko
izkaznico,
št. 01002106, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnw‑292349
Nedović Oliver, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gny‑292622
Pejić Dalibor, Trg svobode 10, Tržič,
delovno knjižico. gnn‑292383
Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor,
dovolilnici BiH za leto 2007, št. 1008459,
1008465. gnm‑292559
Power
plus
d.o.o.,
Stegne
13,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št. 056794/5133/03-37/2001, izdano dne
18. 6. 2001. gnd‑292343

Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana,
službeno izkaznico in značko pooblaščene
uradne
osebe:
Mandelj
Bibijana,
zaposlena na Posebnem davčnem uradu,
na delovnem mestu višji davčni inšpektor;
pod registrsko številko 00020, izdano dne
30. 9. 2005. Ob-4042/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana, službeno
izkaznico javnega uslužbenca Pečar Mihca,
zap. št. 2267, izdano dne 22. 3. 2005.
Ob-4103/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
cesta 55, 1523 Ljubljana, službeno

Št.

41 / 25. 4. 2008 /

Stran

1633

izkaznico javnega uslužbenca Topolovec
Darda, zap. št. 1059, izdano dne 2. 4.
2002. Ob-4104/08
Rozman Pavel, Na gaju 19, Ljubljana,
vozno karto, št. 2588, izdal LPP.
gnp‑292281
Rukše Anja, Križe 48, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 18060711, izdala
FF v Ljubljani. gnu‑292526
Simčič Mitja, Jagodje 56, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnw‑292649
Struna Roman, Nadole 37/a, Žetale,
delovno knjižico. gnm‑292309
Svetec Sašo, Šalovci 149/a, Šalovci,
delovno knjižico. gnr‑292379
Šmid Nejc, Gubčeva 4, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 64060428, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnd‑292518
Ugzmajlji Husni, Sp. Korenica 83, Zgornja
Korena, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, št. IZO-07/288/5920.009.3.0,
izdal Šolski center Celje, Poklicna in
tehniška gradbena šola Celje, izdan leta
2007. gnj‑292387
Ulbl Marjan, Smetanova 80, Maribor,
ADR certifikat – za prevoz nevarnih snovi.
gnd‑292393
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnice za Rusijo
– bilateralna tranzitna, oznaka 643/09,
št. 426715 za Ukrajino - tranzitna, oznaka
804/03, št. 0752943, 0755333, za Ukrajino
tretje države, oznaka 804/11, št. 0796419.
gnc‑292344
Urlep d.o.o., Samova ulica 36, Miklavž
na Dravskem polju, dovolilnice za Ukrajino
– tretje države, oznaka 804/11, št. 0796422,
0796427 in 0796841. gnb‑292345
Vertot Boštjan, Attemsov trg 32, Gornji
Grad, delovno knjižico, reg. št. 15242,
ser. št. 555975, izdala UE Mozirje.
gnh‑292389
Zelič Petar, Milčinskega ulica 11, Celje,
delovno knjižico. gne‑292342
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